
INFORMATOR
September 2009/letnik XIII/št. 47

Revija podjetij Kolektor Synatec in Elsing Inženiring

Komunikacijske možnosti 
upravljalnega panela XV100

Zaščita, vklapljanje in 
izklapljanje v fotovoltaičnih sistemih

Sončna elektrarna Elsing



Začnite zdaj 
Investirajte v prihodnost s CitectSCADO

 � Dosežite znatno znižanje produkcijskih stroškov

 � Izboljšajte odzivne čase in učinkovitost operaterjev

 � Okrepite zaupanje v sistemsko varnost

 � Povečajte učinkovitost z optimizacijo sistema

 � Znižajte stroške vzdrževanja, uvedbe sprememb in 
nadgradnje sistema (TCO)

www.kolektorsynatec.si
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Kolektor Synatec, d.o.o.
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Pagon, Kolektor Synatec d.o.o., el. naslov: polonca.pagon@synatec.si, tel.: 05/372 06 77, faks: 05/372 06 60 • Sodelavci: Bojan Caf, Samo 
Ceferin, Vili Granda, Igor Jug, Ladislav Kolednik, Tomaž Nemec, Polonca Pagon, Marko Rožič, Florjan Rus • Naklada: 2.600 izvodov, na 
leto izidejo tri številke • Naročnina: revija je brezplačna, prejmejo jo kupci in poslovni partnerji izdajateljev, lahko si jo ogledate tudi na 
spletni strani www.kolektorsynatec.si • Oblikovna zasnova in priprava za tisk: Kolektor Synatec d.o.o., FMR-Media d. o. o. • Fotografija 
na naslovnici: Moeller GmbH • Tisk: Razvedrilo d.o.o., www.razvedrilo@siol.net 
Vse pravice pridržane. Ponatis celote ali posameznih delov je dovoljen z dovoljenjem založnika in z navedbo vira.
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Energija sonca

Skrb za okolje je neločljivo povezana z zmanjševanjem porabe 
fosilnih goriv in zmanjševanjem izpusta toplogrednih plinov. 
Evropska energetska politika temelji na formuli 3 x 20 do 2020, kar 
pomeni do leta 2020 za 20 odstotkov zmanjšati izpuste CO2, za 20 
odstotkov zmanjšati porabo primarne energije in za 20 odstotkov 
povečati delež obnovljivih virov v celotni oskrbi unije. Prav energija 
sonca predstavlja velik neizkoriščen potencial, ki se ga še vedno 
premalo zavedamo. 

V tej številki revije se tako posvečamo fotovoltaičnim sistemom. 
Elsing Inženiring predstavlja svoje izkušnje pri načrtovanju, gradnji 
in zagonu mikro sončne elektrarne moči 14,8 kWp, ki se nahaja 
na njihovem poslovnem objektu, v članku Zaščita, vklapljanje in 
izklapljanje v fotovoltaičnih sistemih pa predstavljamo opremo 
podjetja Moeller, ki je namenjema tovrstnim sistemom.

Najmanjši HMI-PLC na svetu, upravljalni panel XV100, ki ga je letos 
na trg lansiralo podjetje Micro Innovation, smo vam že predstavili. 
Tokrat se lahko na strani 22 seznanite s številnimi komunikacijskimi 
možnostmi tega upravljalnega panela. Predstavljamo vam tudi 
serijske komunikacijske pretvornike EKI-1521/1522/1524 podjetja 
Advantech in nove skupine naprav za prašno Ex-okolje. Na strani 
28 pa partnersko podjetje Kolektor Sinabit predstavlja projekt 
posodobitve linije za pečenje klinkerja v podjetju Salonit Anhovo.

Kot v vsaki jesenski številki revije, vas tudi tokrat vabimo na 
tehniško posvetovanje društva vzdrževalcev Slovenije. Na letošnjem 
dogodku bo prvi dan posvetovanja Vili Granda iz podjetja Elsing 
Inženiring spregovoril o vzdrževalnih posegih v prašnem Ex-okolju. 
Vabimo pa vas še na brezplačen seminar Nizkonapetostna stikalna 
oprema in naprave, ki bo potekal meseca oktobra in novembra na 
različnih lokacijah po Sloveniji. Dodatne informacije o seminarju in 
prijavnica so vam na voljo na naslednjih straneh in na spletni strani 
www.kolektorsynatec.si. Izpolnite prijavnico še danes, saj je število 
udeležencev omejeno.
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Seminar Nizkonapetostna stikalna oprema in naprave
V sklopu programa letnega izobraževanja za naše kupce in poslovne partnerje pripravljamo seminar za pro-
jektante z naslovom Nizkonapetostna stikalna oprema in naprave. Izobraževanje je namenjeno elektropro-
jektantom oziroma vsem, ki se pri svojem delu srečujete z dimenzioniranjem in izbiranjem nizkonapetostne 
stikalne opreme in naprav, ki ustrezajo veljavnim standardom in dobri inženirski praksi.
 

Teme

Močnostna nizkonapetostna stikalna oprema podjetja Moeller:

• osnove nizkonapetostne stikalne opreme 1 
(kratkostična trdnost in drugi pomembni nazivni 
podatki) 

• izbira in nastavitev ustreznih stikalnih aparatov
• komunikacijske možnosti odklopnikov
• modularni odklopniki IZM

• kompaktni odklopniki NZM, LZM
• varovalčni ločilniki LTS
• inštalacijska stikala
• diferenčna zaščitna stikala
• vzdrževanje stikalnih aparatov
• industrijski zbiralčni sistem SASY60i

Selektivnost v nizkonapetostnih omrežjih in nastavitve odklopnikov:

• osnove in praktične razlage • programsko orodje Krivulje

Nizkonapetostna stikalna oprema motorskih pogonov:

• osnove nizkonapetostne stikalne opreme (razred 
1, razred 2, uporabnostne kategorije, izklop v sili, 
glavno stikalo...)

• izbira načina zagona in ustreznih stikalnih aparatov
• motorska zaščitna stikala PKZ
• novo motorsko zaščitno stikalo PKE

• kontaktorji DIL in bimetali 
• mehki zaganjalniki
• pripomoček za izbiro stikalne opreme
• krmilni transformatorji in usmerniki
• CMD (Contact Monitoring Device) za kontaktorje DIL

Krmiljenje in signalizacija:

• odmična stikala T, P
• tipke, signalne lučke 
• signalni stebrički
• pozicijska stikala, tlačna stikala 

• easy in MFD – novi moduli, XControl, HMI
• varnostna tehnika EasySafety (safety book)
• krmiljenje (ožičenje) SmartWire

Nizkonapetostni stikalni bloki z višjo stopnjo notranje delitve in PTTA/TTA:

• osnovni pojmi
• standard SIST EN 60439
• TTA in PTTA stikalni bloki

• tipska ohišja za stikalne bloke
• programsko orodje za konstruiranje blokov M- PROFIL
• TTA stikalni bloki Xenergy

Inteligentni stikalni bloki:

• osnove komunikacij
• povezljivost stikalnih blokov

• povezljivost stikalnih aparatov
• praktični primeri (sistemi za napajanje IT-centrov)

Dokumentacija Moeller:

• HPL, CD, priročnik in ostalo Predstavljeno opremo si boste lahko tudi ogledali.

Prijavite se tudi na seminar 
za projektante v procesni industriji in strojegradnji,

ki bo potekal v začetku naslednjega leta. 
 

Program in prijave na www.kolektorsynatec.si.
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Termini in lokacije

Torek, 13. oktober, Ljubljana (Prodajno-izobraževalni center Belinka)
Četrtek, 15. oktober, Maribor (hotel Arena)
Torek, 27. oktober, Ljubljana (Prodajno-izobraževalni center Belinka)
Četrtek, 29. oktober – Novo mesto
Torek, 3. november, Maribor (hotel Arena)
Četrtek, 5. november, Koper (Garni hotel Pristan)

LJUBLJANA
Torek, 13. oktober 
Torek, 27. oktober

MARIBOR
Četrtek, 15. oktober
Torek, 3. november

Prijava

Izpolnite spodnji obrazec za prijavo in ga oddajte na faks št. 05/372 06 60 oz. se prijavite preko spletnega 
obrazca na spletni strani www. kolektorsynatec.si. 

PRIJAVNICA – NIZKONAPETOSTNA STIKALNA OPREMA IN NAPRAVE

DA, prijavljam se na brezplačen seminar Nizkonapetostna stikalna oprema 
in naprave (ustrezno označi):

DA, prijavljam se tudi na seminar za projektante v procesni industriji in 
strojegradnji

Prijave

• Izpolnjeno prijavnico pošljite na faks št. 05/37 206 60
• Pošljite el. pošto na naslov polonca.pagon@synatec.si oz. pokličite na 05/ 37 206 77
• Prijavite se preko spletnega obrazca na www.kolektorsynatec.si

Ime in priimek ____________________________________________________

Podjetje __________________________________________________________

Funkcija __________________________________________________________

Naslov ___________________________________________________________

Pošta in kraj ______________________________________________________

Telefon _________________________________________________________

El. naslov ________________________________________________________

KOPER
Četrtek, 5. november

NOVO MESTO
Četrtek, 29. oktober
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Na Snežniku nova sončna elektrarna 
s pomočjo donacije Elsing Inženiringa

Potem ko je podjetje Elsing Inženiring na strehi svoje poslovne stavbe zgradilo sončno elektrarno, so z 
brezplačno izdelavo projekta elektrifikacije še več zelene energije omogočili tudi zavetišču Draga Karolina na 
Snežniku.

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

Po besedah Jureta Božiča, direktorja Elsing 
Inženiringa, so električno energijo pridobljeno iz son-
ca na planinskem zavetišču uporabljali že doslej. Ker 
je bila obstoječa sončna elektrarna stara in iztrošena, 
njena kapaciteta pa premajhna, so se planinci odločili 
za izgradnjo nove. Hkrati so želeli zamenjati tudi vse 
dotrajane elektroinštalacije zavetišča. Projekt elektri-
fikacije zavetišča je brezplačno izdelalo podjetje 
Elsing, s svetovanjem o razmerah na Snežniku pa so 
pomagali tudi člani ilirskobistriškega Radioamater-
skega kluba Snežnik. Konstrukcijo za sončno elektra- 
rno, na katero bodo postavili fotonapetostne module, 
pod te pa akumulatorje, so postavili v skladu z vsemi 
naravovarstvenimi smernicami in dovoljenji. Naložbo, 
ki je vredna 20.000 evrov, je omogočila sponzorska 
pogodba, ki jo je sklenilo 14 gospodarskih družb iz 
ilirskobistriške in sosednjih občin ter še nekateri novi 
donatorji.

Slika 1 – Nosilno konstrukcijo in vso opremo za postavitev majhne 
sončne elektrarne pri zavetišču Draga Karolina je iz Ilirske Bistrice 
in Sviščakov na 1796 metrov visoki vrh po treh dneh čakanja na 
primerno vreme prepeljal helikopter Slovenske vojske 
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O vzdrževalnih posegih v prašnem Ex-okolju na 
19. Tehniškem posvetovanju vzdrževalcev Slovenije

Društvo vzdrževalcev Slovenije letos organizira že 19. Tehniško posvetovanje, ki bo potekalo v Veliki športni 
dvorani hotela Planja na Rogli, in sicer 15. in 16. oktobra 2009. Vzdrževalci so letošnje posvetovanje posvetili 
znanju, inovativnosti in kreativnosti, ki so področja, ki imajo lahko velik učinek na poslovni rezultat.

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

Tudi Društvo vzdrževalcev Slovenije v teh pogojih sve-
tovne finančne in gospodarske krize išče rešitve, kako 
čim uspešneje prebroditi nastale razmere. Letošnji 
osrednji dogodek so tako posvetili znanju, inova-
tivnosti in kreativnosti, saj menijo, da lahko prav ta 
področja v veliki meri učinkujejo na poslovanje. Kot 
pravijo, je leto 2009 tudi Evropsko leto kreativnosti 
in inovativnosti in Društvo vzdrževalcev Slovenije 
se z organizacijo Posvetovanja na omenjeno temo 
pridružuje tej usmeritvi.

Vili Granda iz podjetja Elsing Inženiring bo prvi dan 
posvetovanja, v četrtek 15. oktobra, spregovoril o 
vzdrževalnih posegih v prašnem Ex-okolju. 

VABILO K SODELOVANJU IN UDELEŽBI NA 
19. TEHNIŠKEM POSVETOVANJU VZDRŽEVALCEV SLOVENIJE

Spoštovani sponzorji, razstavljavci, predavatelji, udeleženci in poslovni partnerji!
V Društvu vzdrževalcev Slovenije so priprave na 19. Tehniško posvetovanje vzdrževalcev Slovenije na Rogli, ki bo v četrtek in petek, 15. 
in 16. oktobra 2009, v polnem teku.
Dvodnevno posvetovanje letos ponuja kar nekaj novosti. Začelo se bo v četrtek, 15. oktobra 2009 ob 10. uri s slavnostno otvoritvijo, 
kjer bomo podelili nagrade zmagovalcem Natečaja za najboljša diplomska dela, predstavili pa se bodo tudi glavni sponzorji srečanja. 
Udeležence bomo potem povabili k ogledu razstavnih mest ter k obisku zanimivih strokovnih predavanj s področja vzdrževalne dejav-
nosti. Prvi dan posvetovanja bomo zaključili s slovesno večerjo, kjer bomo razglasili zmagovalce celoletnega Natečaja za najboljšo idejo s 
področja vzdrževanja, nato pa nadaljevali s prijetnim druženjem ob večerji in glasbi. Drugi dan se bo nadaljevalo dogajanje na razstavišču, 
v predavalnici pa se bo v petek dopoldan odvijala okrogla miza z delovnim naslovom Vloga vzdrževanja v inovativnem razvoju pod-
jetja, na kateri bodo sodelovali predstavniki ministrstev, gospodarstva in izobraževanja s področja vzdrževanja.

Možnosti sodelovanja na 19. Tehniškem posvetovanju vzdrževalcev Slovenije

RAZSTAVLJAVCI in SPONZORJI
K sodelovanju smo povabili razstavljavce z različnih področij – od vzdrževalske opreme, orodij, strojev in naprav, pa tudi s področja 
storitev, vzdrževalskega outsourcinga,  izobraževanja, ... Letos se bo na posvetovanju predstavilo nekaj več kot 80 razstavljavcev iz Slo-
venije in tujine. 

SODELOVANJE V CELOLETNEM NATEČAJU ZA NAJBOLJŠO IDEJO S PODROČJA VZDRŽEVANJA
Eden od ciljev delovanja Društva vzdrževalcev Slovenije je spodbujanje inovativne dejavnosti v vzdrževanju. Zato smo dosedanji Razpis 
za najvzdrževalski pripomoček razširili na celoletni Natečaj za najboljšo idejo s področja vzdrževanja. Pogoji in načini za sodelovanje 
na natečaju so objavljeni na www.drustvo-dvs.si ter v vsaki reviji Vzdrževalec. Najboljše ideje bomo na večerni slovesnosti nagradili s pla-
ketami, k sodelovanju pa smo pritegnili tudi nekaj podjetij-sponzorjev, ki bodo prispevali konkretne nagrade za zmagovalce natečaja.

PREDAVANJA IN DIPLOMSKA DELA
Na letošnjem posvetovanju bodo avtorji predstavili 16 zanimivih predavanj, predstavljeni pa bosta tudi 2 diplomski deli s področja 
vzdrževanja. Seznam predavanj je na voljo na http://tpvs.drustvo-dvs.si/, objavljen pa je tudi v reviji Vzdrževalec št. 130. 

UDELEŽENCI
Tehniško posvetovanje je namenjeno vsem, ki se pri svojem delu neposredno ali posredno srečujete s področjem vzdrževanja. 
Udeležence vabimo, da svojo udeležbo prijavijo najkasneje do 30.9.2009 s pomočjo prijavnice, ki je objavljena na spletni strani 
http://tpvs.drustvo-dvs.si/. Rezervacije prenočišča so mogoče direktno na Unior Turizem, e-pošta rogla-seminar@unitur.eu.

DVS
DRUŠTVO
VZDRŽEVALCEV
SLOVENIJE

19. Tehniško 
posvetovanje 
vzdrževalcev 

Slovenije
Rogla, 

15. in 16. oktober 2009

Prijave udeležencev sprejemamo tudi preko telefona, faksa, e-pošte ali osebno na

DRUŠTVO VZDRŽEVALCEV SLOVENIJE
Stegne 21 c, 1000 Ljubljana Telefon: 01 5113 006 Faks: 01 5113 007 GSM: 041 387 432, 

E–pošta: tajnik@drustvo-dvs.si in www.drustvo-dvs.si.

VABLJENI!

Vabimo vas na predavanje

VZDRŽEVALNI POSEGI V PRAŠNEM EX-OKOLJU

15. oktober 2009
14.45–15.15

DVS
DRUŠTVO
VZDRŽEVALCEV
SLOVENIJE

19. Tehniško 
posvetovanje 
vzdrževalcev 

Slovenije
Rogla, 15. in 16. oktober 2009

DVS
DRUŠTVO
VZDRŽEVALCEV
SLOVENIJE
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Nove skupine naprav za prašno Ex-okolje

Zakonodaja ATEX je prinesla nekaj novosti, ki se uveljavljajo postopoma, saj večina standardov ob sprejemu 
zakonodaje sploh še ni bila pripravljena. Eden osnovnih standardov, ki ureja to področje, je standard IEC 
60079-0: Električne naprave za eksplozivne atmosfere - 0. del: Splošne zahteve. Ena izmed bistvenih novosti 
oz. sprememb v tem standardu (od revizije 5.0 naprej) je uvedba skupine naprav III za prašno eksplozijsko 
okolje.

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

4.3 Skupina III
Električna oprema skupine III se uporablja v prašni eksplozivni atmosferi.
Električna oprema skupine III se deli glede na naravo eksplozivnega prahu, za katero je namenjena:
• IIIA: vnetljivi delci, večji od 500 µm,
• IIIB: neprevoden prah,
• IIIC: prevoden prah.
Opomba: oprema, označena kot IIIB ustreza tudi skupini IIIA. Podobno IIIC ustreza tudi skupinama 

IIIB in IIIA.

3.15.1.1

Prevoden prah

Gorljiv prah z električno upornostjo do 103 Ωm.

Novosti v standardu

V reviziji standarda 5.0 so med najbolj pomembnimi spremembami predvsem tiste, ki se dotikajo skupin za 
prašno Ex- okolje. Te so naslednje:
• vpeljava novih skupin (za prašno Ex-okolje),
• temperatura (prilagoditev temperaturnih razredov),
• stopnja zaščite naprav (EPL).

Kot bistveno spremembo v standardu bi lahko ocenili spremembo v poimenovanju le-tega. Kot slo- 
venski standard je zadnja objavljena verzija "SIST EN 60079-0: Električne naprave za eksplozivne plin-
ske atmosfere - 0. del: Splošne zahteve". Novi naslov ne vsebuje več izraza plinske, saj velja tako za plin-
sko kot za prašno Ex-okolje. V času priprave članka slovenske objave nove verzije še ni bilo na voljo. 

Vpeljava novih skupin za prašno Ex-okolje

Poleg obstoječih skupin I in II je vpeljana tudi skupina III:
• skupina I: rudniki,
• skupina II: industrijsko, plinsko Ex-okolje,
• skupina III: industrijsko, prašno Ex-okolje.

Posamezne vrste prahu so definirane že v uvodnem delu.
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Prilagoditev temperaturnih razredov

Glede na nove skupine so prirejeni tudi temperaturni razredi (poglavje 5).

3.15.1.2
Neprevoden prah

Gorljiv prah z električno upornostjo nad 103 Ωm.
3.15.1.3
Vnetljivi delci 
Trdi delci, vključno z vlakni, večjimi od 500 µm, ki lahko lebdijo v zraku. 
Opomba: vključno z delci iz umetne svile, bombaža, konoplje, jute, kakavovih vlaken.

5.3.2.3 Skupina III električne opreme
5.3.2.3.1 Maksimalna temperatura na površini naprave ne glede na nanos prahu
Maksimalna temperatura na površini naprave ne sme preseči:
• maksimalne temperature, ki je navedena na napravi,
• nivoja temperature, ki bi lahko povzročila vžig nanosa specifičnega gorljivega prahu, ki je priso-

ten.

5.3.2.3.2 Maksimalna temperatura na površini naprave z upoštevanjem nanosa prahu
Za razliko od točke 5.3.2.3.1 je lahko maksimalna temperatura na površini naprave podana tudi 
glede na debelino nanosa prahu (TL), ki povsod obkroža napravo, če ni kakorkoli drugače določeno 
v dokumentaciji. V tem primeru je oznaki na napravi dodan X, ki pomeni posebne pogoje uporabe.
Opomba 1: maksimalni nanos prahu TL definira proizvajalec.
Opomba 2: dodatne informacije pri uporabi naprav, kjer nanos prahu presega 50 mm in se le-ta 
lahko nabira na napravi, so podane v standardu (SIST) IEC 60079-14.

3.22
Stopnja zaščite naprav EPL
Stopnja zaščite posamezne vrste opreme, ki opredeljuje možnost, da oprema postane vir vžiga: loči 
med plinsko in prašno atmosfero v industrijskem okolju ter rudnikih.
3.22.6
EPL Da
Oprema za prašno Ex-okolje z zelo visoko stopnjo zaščite, ki ne more postati vir vžiga med normal-
nim delovanjem ali ob pričakovanih napakah ali ob redkih napakah.
3.22.7
EPL Db
Oprema za prašno Ex-okolje z visoko stopnjo zaščite, ki ne more postati vir vžiga med normalnim 
delovanjem ali ob pričakovanih napakah.

Stopnja zaščite naprav (EPL)

Stopnja zaščite naprav (Equipment protection level EPL), ki se uporabljajo v prašnem Ex-okolju, je definirana 
že v uvodnem delu standarda.
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Ob koncu standarda je v dodatku D podana tudi povezava med stopnjo zaščite naprav (EPL) in conami 
ogroženosti (tabela 1): 

Stopnja zaščite naprav (EPL) Cona

Ga 0

Gb 1

Gc 2

Da 20

Db 21

Dc 22

Ostale spremembe v standardu

V standardu so skupini naprav III pridružene tudi zahteve za proizvajalce glede različnih možnih virov vžigov:
• energija, ki je lahko prisotna v ohišju ob odpiranju pokrova (poglavje 6.3),
• RF-valovanje (poglavje 6.6.1),
• laserska svetloba ali drugo svetlobno valovanje (poglavje 6.6.2),
• ultrazvok (poglavje 6.6.3),
• elektrostatika (poglavje 7.4.3),
• neozemljeni kovinski deli (poglavje 7.5),
• kovinski material, ki ga lahko uporabimo za gradnjo naprav (poglavje 8.4).

Označevanje naprav za prašno Ex-okolje

V poglavju 29.4 je določeno novo označevanje naprav za prašno Ex-okolje (mehanske zaščite IP ni več potre-
bno navajati).
Ex-oznaka mora vsebovati naslednje:
a. Simbol Ex, ki določa, da oprema ustreza eni izmed vrst zaščit, primernih za potencialno eksplozivno okolje.

b. Vrsto zaščite, ki je uporabljena:
• ta: zaščita z ohišjem (za EPL Da),
• tb: zaščita z ohišjem, (za EPL Db),
• tc: zaščita z ohišjem, (za EPL Dc),
• ia: lastna varnost, (za EPL Da),
• ib: lastna varnost, (za EPL Db),
• ic: lastna varnost, (za EPL Dc) - še v preverjanju (še ni standarda),
• ma: zalivanje z zalivno maso, (za EPL Da),
• mb: zalivanje z zalivno maso, (za EPL Db),
• mc: zalivanje z zalivno maso, (za EPL Dc) - še v preverjanju (ni še standarda),
• p: nadtlak, (za EPL Db ali Dc).

c. Simbol skupine:
• IIIA, IIIB ali IIIC za električno opremo uporabno v prašnem Ex-okolju (oprema, označena kot IIIB ustreza            

tudi skupini IIIA. Podobno IIIC ustreza tudi skupinama IIIB in IIIA).

d. Številko, ki ustreza maksimalni temperaturi na površini naprave v stopinjah Celzija, s predhodno oznako 
T (npr. T 90 °C):

• Če je uporabljena označitev skladno s točko 5.3.2.3 (glej podano definicijo v začetku članka), potem mora 
biti pod oznako T določena tudi višina nanosa prahu v mm (npr. T500 320 °C) oziroma mora oznaka na 
koncu vsebovati črko X (oznaka za posebne pogoje uporabe).

• Če se pri električni napravi skupine III pojavljajo različne dovoljene temperature na površini naprave, ki 
segajo v različne temperaturne razrede, tako da je zaradi nepreglednosti težko opisati vse na sami napisni 
ploščici ali so postavljene zahteve za ogrevanje ali hlajenje, je potrebno:

Novosti
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 - opremo dodatno označiti s črko X in popolno informacijo o temperaturi naprave pojasniti v certifikatu,
 - opremo označiti s celotnim temperaturnim območjem (npr. T 112 °C ... T 300 °C).

      Z maksimalno temperaturo na površini ni potrebno označiti Ex-uvodnic, Ex-čepov in Ex-adapterjev.

e. Stopnjo zaščite naprav (Da, Db ali Dc).

f. Če je primerno, se lahko doda tudi temperatura okolice Ta, na koncu pa še oznaka X, ki opozori na pose- 
bnost pri uporabi naprave (če je naprava uporabna tudi za plinsko Ex-okolje, temperaturni razred pa je 
enak, potem zadošča le ena temperaturna oznaka).

Ostala pravila pri označevanju

• Oznake od alineje a do e so na napisni ploščici podane v zaporedju kot v tem členu, medsebojno naj bodo 
ločene z manjšim zamikom.

• Pri pridruženih napravah, ki so lahko nameščene v Ex-okolju in omejujejo energijo lastnovarnih elementov, 
za katere so vgrajene, naj bo oblika zaščite označena znotraj oglatih oklepajev: Ex tb [ia Da] IIIC T 100 °C 
Db. 

• Če je skupina pridružene naprave drugačna od skupine lastnovarne naprave, se mora skupino naprave 
dodatno navesti znotraj oglatih oklepajev: Ex tb [ia IIIC Da] IIIB T 100 °C Db (tipičen primer je varnostna 
bariera, ki je nameščena v prašnotesnem ohišju).

• Za pridružene naprave, ki niso primerne za montažo v Ex-okolju, mora biti znotraj oglatega oklepaja tudi 
simbol Ex: [Ex ia Da] IIIC.

• Pri napravah, ki združujejo lastnovarno in pridruženo napravo znotraj enotnega ohišja oziroma tako, da 
dodatne povezave med njima niso potrebne, ni potrebno posebej označevati zaščite pridružene naprave, 
razen takrat, ko je stopnja zaščite naprave drugačna: Ex ib tb IIC T 100 °C Db, in ne Ex ib tb [ib Db] IIC T 
100 °C Db. V primeru različne stopnje zaščite pa je posebna oznaka nujna: Ex ia tb [ia Da] IIC T 100 °C Db.

Za pridružene naprave, ki ne smejo biti montirane znotraj Ex-okolja, podatek o temperaturnem razredu 
ni potreben.

Primeri označitev

1. Električna naprava v zaščiti ia (EPL Da), za prašno Ex-okolje, skupine IIIC in temperaturo na površini naprave 
pod 120 °C: Ex ia IIIC T 120 °C Da ali Ex ia IIIC T 120 °C.

2. Električna naprava v zaščiti t (EPL Db), za prašno Ex-okolje, skupine IIIC in temperaturo na površini naprave 
pod 225 °C oziroma manj kot 320 °C pri nanosu prahu pod 500 mm: Ex tb IIIC T 225 °C T500 320 °C Db ali Ex 
tb IIIC T 225 °C T500 320 °C.

3. Električna naprava
 - v zaščiti ma (EPL Ga), za plinsko Ex-okolje, skupine IIC in temperaturo na površini naprave pod 135 °C: Ex 
ma IIC T4 Ga ali Ex ma IIC T4; 

 - v zaščiti ma (EPL Da), za prašno Ex-okolje skupine IIIC in temperaturo na površini naprave pod 120 °C:  Ex 
ma IIIC T 120 °C Da ali Ex ma IIIC T 120 °C.

Izdan je enoten certifikat (na certifikatu sta navedeni obe oznaki Ex-zaščite). V primeru, da sta certifikata 
ločena, je na vsakem certifikatu le ena oznaka (ločeno za plin, ločeno za prah).
 
V prihodnosti lahko pričakujemo še več novosti na področju standardizacije na osnovi ATEX-zakonodaje. Gre 
za področje, kjer se zadeve urejajo na globalnem nivoju (IEC - International Electrotechnical Commission), zato 
tudi standardi predstavljajo kompromis med različnimi praksami, predvsem evropsko in ameriško. Zbliževanje 
prej zelo različnih konceptov prinaša s seboj tudi več usklajevanja in posledično tudi spremembe na področju 
označevanja električnih naprav za Ex-okolje. V podjetju Elsing Inženiring bomo tem spremembam še naprej 
pozorno sledili in jih predstavili tudi našim partnerjem. 

Literatura

- Standard IEC 60079-0 Ed. 6.0

Novosti
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Predstavljamo

Zaščita, vklapljanje in 
izklapljanje v fotovoltaičnih sistemih

Fotovoltaične elektrarne pretvarjajo sončno svetlobo v električno energijo. V ta namen se uporabljajo 
fotovoltaične celice, eden ali več pretvornikov in stikalne naprave za preklope in zaščito v slučaju napak. Za 
povezavo fotovoltaičnih sistemov v električno mrežo je potrebna zanesljiva in varna stikalna oprema.

 Ladislav Kolednik, vodja prodaje, Kolektor Synatec, d. o. o.

Slika 1 – Podjetje Moeller ponuja stikalno opremo tako za hišne 
fotovoltaične sisteme kot velike sklope

Aktivno oblikovanje prihodnosti 
z varnimi fotovoltaičnimi sistemi

Pretvorniki pretvarjajo enosmerni tok iz fotovoltaičnih 
celic v izmenični tok. Frekvenca in napetost morata 
biti prilagojeni javnemu električnemu omrežju, 
varno obratovanje pa zagotavljajo zanesljiva zaščitna 
in glavna stikala. Podjetje Moeller v ta namen ponuja 
prave rešitve, in sicer glavna stikala z ročnim ali daljin-
skim posluževanjem za enosmerni in tudi izmenični 
tok.

V fotovoltaičnih sistemih so prisotni tokovi različnih 
velikosti. Tokovi vseh vrednosti morajo biti zanesljivo 
vklapljani, naprave pa zaščitene. Stikalna oprema je 
lahko v ohišjih ali vgrajena v večje stikalne bloke (slika 
2, slika 3).

Naprave za enosmerne tokokroge

Zaščitna stikala za veje enosmernega toka (string) 
ščitijo fotovoltaične module pred tokovi okvar. 
V velikih sistemih preprečujejo pretok energije iz 
nepoškodovanih modulov v okvarjene. V primerjavi 
z varovalkami je prednost zaščitnih stikal ta, da so 
takoj po izklopu, ko odpravimo vzrok napake, pripra- 
vljena na ponovni vklop. Tokove izklopa zaščitnih stikal 
lahko izbiramo in nastavljamo v širokem območju.

Standard VDE 0100-712, ki je bil sprejet junija 
2006, določa uporabo bremenskih ločilnikov med 
fotovoltaičnimi moduli in pretvornikom. Uporabljajo 
se lahko za vzpostavitev posamičnih stikalnih točk kot 
zahteva VDI standard VDI 6012, tako da lahko okva- 
rjen pretvornik zanesljivo odklopimo. Vsi bremen-
ski ločilniki so dvopolni in primerni za neozemljene 
sisteme. Uporabimo lahko bremenske ločilnike P-SOL 
v zaščiti IP 20 za vgradnjo na 35 mm letev v stikalne 
bloke ali bremenske ločilnike SOL v ohišjih, pripra- 
vljene za inštalacijo na objektih. Ohišja so v sto- 
pnji zaščite IP65 in omogočajo inštalacijo na prostem. 
Bremenski ločilniki SOL so pripravljeni za priključitev 
2 in 4 oz. 4 in 8 vej (string). Vsa zaščitna stikala so 
prirejena za priklop različnih tipov vodnikov in 
omočajo enostavno posluževanje, signalizacijo in 
daljinski izklop. Seveda so vsi stikalni aparati certi-
ficirani s strani TÜV-a. Slika 2 – Zaščitna stikala za vgradnjo v stikalne bloke

Slika 3 – Zaščitna stikala v ohišjih



13Informator / september 2009

Predstavljamo

Naprave za vklapljanje, zaščito 
in krmiljenje za izmenične tokokroge

Prav tako ima Moeller v svojem naboru že dobro 
poznane naprave za vklapljanje, zaščito in krmiljenje 
za izmenične tokokroge. Med te naprave sodijo:
• Odklopniki in bremenski ločilniki družine NZM 

kratkostičnih trdnosti od 25 kA pa vse do 150 kA 
in nazivnih tokov do 1600 A. Na vse odklopnike 
in bremenske ločilnike lahko prigradimo širok na-
bor dodatne opreme za daljinsko posluževanje in 
signalizacijo.

• Kontaktorji DIL za vklop pretvornikov na mrežo. 
Kontaktorji Moeller zagotavljajo visoko stop-
njo zanesljivosti sistema in izvajalcu prijazne 
priključke. Majhna poraba tako AC kot DC ma- 
gnetnih pogonov in dvojne priključne sponke, ki 
omogočajo zanesljive spoje pri različnih presekih 
vodnikov na enem priključku, sta samo dva 
primera teh lastnosti. Sedem velikostnih razredov 
pokriva tokovno območje do 2600 A.

• Krmilnorelejni moduli easy za upravljanje 
fotovoltaičnih sistemov.

Slika 4 – Na različnih mestih prava oprema za varne rešitve

Za zaščito in vklapljanje v hišni inštalaciji, povezani na 
fotovoltaični sistem, pa je primerna oprema za hišne 
inštalacije iz programa Moeller, kot so: 
• inštalacijski odklopniki, 
• diferenčna zaščitna stikala,
• prenapetostne zaščite in 
• razvodne omarice nadometne ali podometne iz-

vedbe.

Vsaka mala elektrarna, povezana na javno elektro-
distribucijsko omrežje, mora imeti ustrezno ločilno 
mesto. Kako in s katerimi produkti podjetij Moeller in 
DOLD je mogoče izvesti ustrezno ločilno mesto, smo 
opisali v članku Uporaba nadzornih kontrolnikov v 
malih elektrarnah, ki je bil objavljen v 45. številki re-
vije Informator.

Literatura
 
- Moeller GmbH: Protecting, Switching and Disconnect-
ing in Photovoltaic Systems
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Predstavljamo

DC-bremenski ločilniki

Izvedba konstrukcije odprta zaprta odprta

Nazivni obratovalni 

tok Ie pri DC21A (A)
20 30 63 20 30 63 160 200 320 450 800 1000 1250 1400

Nazivna obratovalna 
napetost Ue (VDC)

1000 v ohišju s stopnjo zaščite II 1000 1000

Število polov 2 2 2

Tipska oznaka P-SOL20 P-SOL30 P-SOL60
SOL20/
2MC3

SOL20/
4MC3

SOL20/
2MC4

SOL20/
4MC4

SOL20/
2MV

SOL30/
2MC3

SOL30/
4MC3

SOL30/
2MC4

SOL30/
4MC4

SOL30/
2MV

SOL60/
4MC3

SOL60/
8MC3

SOL60/
4MC4

SOL60/
8MC4

SOL60/
4MV

N2-4-160
-S1-DC

N2-4-200
-S1-DC

N3-4-320
-S1-DC

N3-4-450
-S1-DC

N4-4-800
-S1-DC

N4-4-1000
-S1-DC

N4-4-1250
-S1-DC

N4-4-1400
-S1-DC

Kataloška številka 120934 120935 120936 120913 120914 120915 120916 120919 120920 120921 120922 120923 120926 120927 120928 120929 120930 120933 127732 127733 127734 127735 119890 119891 119886 119887

DC-vhodi

Število vej (string) - 2 4 2 4 2 2 4 2 4 2 4 8 4 8 4 -

Tip priključka - MC3 MC3 MC4 MC4 M12 MC3 MC3 MC4 MC4 M12 MC3 MC3 MC4 MC4 M12 -

DC-izhodi

Število polov - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -

Tip priključka - MC3 MC3 MC4 MC4 M16 MC3 MC3 MC4 MC4 M16 M20 M20 M20 M20 M20 -

Dimenzije

Širina (mm) 58,2 55 100 160 140 185 280

Višina (mm) 92,4 140 214 300 184 275 401 (613 s priključki 1400 A 65 oC)

Globina (mm) 75,3 160 130,5 215 149 166 207

DC-odklopniki za veje (string)

Izvedba konstrukcije odprta - odprta odprta

Nazivni tok ln (A) 20 6 8 10 16 20 12 20 30 40 50 63 80 100 125 160 200 250 320 400 500

Nazivna obratovalna 
napetost Ue (VDC)

1000 v ohišju s stopnjo zaščite II 900 z varovalčnimi ločilniki CD-FD                 1000 v ohišju s stopnjo zaščite II 500 750

Število polov 1 2 1 2 1 2 2

Tipska oznaka
C10-FD/

20/1
C10-FD/

20/2
C10-FD/
20/1-L

C10-FD/
20/2-L

Z-C10/
SE-6A/PV

Z-C10/

SE-8A/PV

Z-C10/
SE-10A/PV

Z-C10/
SE-16A/PV

Z-C10/
SE-20A/PV

PKZ-
SOL12

PKZ-
SOL20

PKZ-
SOL30

PKZ-
SOL40

PKZ-
SOL50

PKZ-
SOL60

NZMN1-
A80

NZMN1-
A100

NZMN1-
A125

NZMN2-
A160

NZMN2-
A200

NZMN2-
A250

NZMN3-
A320

NZMN3-
A400

NZMN3-
A500

Kataloška številka 119024 119025 119026 119027 122009 122070 122071 122072 122073 120937 120938 120939 120940 120941 120942 259084 259085 259086 259092 259093 259094 109669 109670 109671

Velikost varovalke 10 X 38 to IEC 60269, UL284-4 10 X 38 to IEC 60269, UL284-4 - - - - - - - - - - - - - - -

Pretokovna zaščita - - - -
I-t karakteristika za fotovoltaične aplikacije

1.05 ... 1.3 x /n 1.05 ... 1.3 x /n

Kratkostični prožnik 6 x /n 6 ... 10 x /n

Dimenzije

Širina (mm) 17,5 35,6 17,5 35,6 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 58,2 55 90 105 140

Višina (mm) 83,3 83,3 83,3 83,3 38 38 38 38 38 92,4 140 145 184 275

Globina (mm) 64 64 64 64 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 75,3 160 84,5 149 166

Tehnični podatki

Tabela 1 – Tehnični podatki za DC bremenske ločilnike

Tabela 2 – Tehnični podatki za DC odklopnike za veje (stringe)
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Predstavljamo

DC-bremenski ločilniki

Izvedba konstrukcije odprta zaprta odprta

Nazivni obratovalni 

tok Ie pri DC21A (A)
20 30 63 20 30 63 160 200 320 450 800 1000 1250 1400

Nazivna obratovalna 
napetost Ue (VDC)

1000 v ohišju s stopnjo zaščite II 1000 1000

Število polov 2 2 2

Tipska oznaka P-SOL20 P-SOL30 P-SOL60
SOL20/
2MC3

SOL20/
4MC3

SOL20/
2MC4

SOL20/
4MC4

SOL20/
2MV

SOL30/
2MC3

SOL30/
4MC3

SOL30/
2MC4

SOL30/
4MC4

SOL30/
2MV

SOL60/
4MC3

SOL60/
8MC3

SOL60/
4MC4

SOL60/
8MC4

SOL60/
4MV

N2-4-160
-S1-DC

N2-4-200
-S1-DC

N3-4-320
-S1-DC

N3-4-450
-S1-DC

N4-4-800
-S1-DC

N4-4-1000
-S1-DC

N4-4-1250
-S1-DC

N4-4-1400
-S1-DC

Kataloška številka 120934 120935 120936 120913 120914 120915 120916 120919 120920 120921 120922 120923 120926 120927 120928 120929 120930 120933 127732 127733 127734 127735 119890 119891 119886 119887

DC-vhodi

Število vej (string) - 2 4 2 4 2 2 4 2 4 2 4 8 4 8 4 -

Tip priključka - MC3 MC3 MC4 MC4 M12 MC3 MC3 MC4 MC4 M12 MC3 MC3 MC4 MC4 M12 -

DC-izhodi

Število polov - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -

Tip priključka - MC3 MC3 MC4 MC4 M16 MC3 MC3 MC4 MC4 M16 M20 M20 M20 M20 M20 -

Dimenzije

Širina (mm) 58,2 55 100 160 140 185 280

Višina (mm) 92,4 140 214 300 184 275 401 (613 s priključki 1400 A 65 oC)

Globina (mm) 75,3 160 130,5 215 149 166 207

DC-odklopniki za veje (string)

Izvedba konstrukcije odprta - odprta odprta

Nazivni tok ln (A) 20 6 8 10 16 20 12 20 30 40 50 63 80 100 125 160 200 250 320 400 500

Nazivna obratovalna 
napetost Ue (VDC)

1000 v ohišju s stopnjo zaščite II 900 z varovalčnimi ločilniki CD-FD                 1000 v ohišju s stopnjo zaščite II 500 750

Število polov 1 2 1 2 1 2 2

Tipska oznaka
C10-FD/

20/1
C10-FD/

20/2
C10-FD/
20/1-L

C10-FD/
20/2-L

Z-C10/
SE-6A/PV

Z-C10/

SE-8A/PV

Z-C10/
SE-10A/PV

Z-C10/
SE-16A/PV

Z-C10/
SE-20A/PV

PKZ-
SOL12

PKZ-
SOL20

PKZ-
SOL30

PKZ-
SOL40

PKZ-
SOL50

PKZ-
SOL60

NZMN1-
A80

NZMN1-
A100

NZMN1-
A125

NZMN2-
A160

NZMN2-
A200

NZMN2-
A250

NZMN3-
A320

NZMN3-
A400

NZMN3-
A500

Kataloška številka 119024 119025 119026 119027 122009 122070 122071 122072 122073 120937 120938 120939 120940 120941 120942 259084 259085 259086 259092 259093 259094 109669 109670 109671

Velikost varovalke 10 X 38 to IEC 60269, UL284-4 10 X 38 to IEC 60269, UL284-4 - - - - - - - - - - - - - - -

Pretokovna zaščita - - - -
I-t karakteristika za fotovoltaične aplikacije

1.05 ... 1.3 x /n 1.05 ... 1.3 x /n

Kratkostični prožnik 6 x /n 6 ... 10 x /n

Dimenzije

Širina (mm) 17,5 35,6 17,5 35,6 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 58,2 55 90 105 140

Višina (mm) 83,3 83,3 83,3 83,3 38 38 38 38 38 92,4 140 145 184 275

Globina (mm) 64 64 64 64 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 75,3 160 84,5 149 166
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Predstavljamo

Serijski/ethernet 
komunikacijski pretvorniki EKI
Advantechova družina EKI je družina zmogljivih industrijskih komunikacijskih stikal ter pretvornikov, ki 
omogočajo vključitev naprav s serijskim vmesnikom v ethernet industrijsko okolje. Tokrat vam predstavljamo 
komunikacijske pretvornike EKI-1521/1522/1524, ki imajo enega, dva ali štiri serijske komunikacijske vmesnike 
in dvoje ethernet mrežnih vmesnikov. Robustno aluminijasto ohišje, možnost napajanja iz dveh neodvisnih 
virov s signalizacijo izpada primarnega vira, možnosti redundančne ethernet povezave, bogat nabor funkcij in 
ugodna cena so prednosti, ki ta komunikacijski pretvornik postavljajo na prvo mesto med primerljivo opremo 
ostalih proizvajalcev podobnih naprav.

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

Razlika med trenutno dobavljivimi 
produkti v seriji EKI 1500 (serija 
se bo v kratkem še razširila) je v 
številu serijskih vmesnikov. EKI-
1521 ima en vmesnik, EKI-1522 
dva (slika 1), in EKI-1524 štiri vme- 
snike za serijske povezave, vsi pa 
imajo dva ethernet mrežna vme- 
snika. Le-ta omogočata dve ločeni 
ethernet povezavi na dve ločeni 
ethernet omrežji ali pa dve ethernet 
povezavi v istem omrežju. Z dvojno 
ethernet povezavo naprava izboljšuje 
zanesljivost same vključitve v 
ethernet omrežje, povečuje stabilnost 
sistema in poenostavlja postavitev 
redundančne konfiguracije.

Slika 1 – EKI-1522

Napravam s serijskim vmesnikom 
za povezavo, kontrolo, konfigu- 
riranje in upravljanje prek ethernet 
omrežja ponujajo pretvorniki EKI-
1521/1522/1524 široke možnosti 
uporabe. Kot primer navajamo 
vključitev spodaj navedenih naprav 
v ethernet omrežje:
• upravljalskih panelov (HMI),
• krmilnikov (PLC),
• merilcev pretoka, temperature 

in tlaka,
• detektorjev puščanja plinov, 
• tehtnic,
• analizatorjev omrežja,
• čitalcev črtne kode, 
• raznih modulov za zajem me- 

rilnih parametrov.

Uporaba pretvornikov EKI

EKI lahko uporabljamo na različne 
načine, in sicer kot:
• virtualni COM-vmesnik (virtual 

COM port), 
• TCP-strežnik/odjemalec (TCP 

server/client mode), 
• serijski prenosni način (serial 

tunneling mode)
• UDP-strežnik/odjemalec (UDP 

server/client) ter
• kontrolni način (Control mode).
 
Konfiguracija naprave se izvede s 
programom Serial Device Server 
Configuration Utility in je povsem 
enostavna. Ena izmed možnosti, 
ki jo omogoča EKI in jo nastavimo 
med konfiguracijo, je, da za vsako 
pomembno spremembo dobimo 
elektronsko sporočilo o dogodku. 

Enostavna je tudi montaža, kjer se 
spet lahko odločamo med dvema 
možnostma: lahko ga pritrdimo 
na DIN-letev ali pa ga preprosto 
privijačimo na zid.

Virtualni COM-vmesnik

Z obdelavo serijskih podatkov in s 
prenašanjem po ethernet omrežju 
omogočajo pretvorniki EKI-
1521/1522/1524 virtualno serijsko 
povezavo po ethernet omrežju 
(slika 2). Ta način omogoča upo-
rabniku, da prek ethernet omrežja 
upravlja naprave, ki so v osnovi 
opremljene s serijskim prenosom 
podatkov. Namen tega je, da lahko 
naprave, ki so bile doslej povezane 
preko serijske povezave, dosežemo 
tudi na oddaljeni lokaciji preko eth-
ernet omrežja in to brez predelave 
obstoječe programske opreme.

TCP-strežnik/odjemalec 

EKI-1521/1522/1524 v načinu TCP-
strežnik/odjemalec prejete po-
datke preko ethernet omrežja pre- 
slika na serijski vmesnik in obratno. 
Uporabnik lahko izdaja ukaze ali 
pošilja podatke iz naprave do ka- 
terekoli naprave, nastavljene v EKI-
napravi, ki je povezana v ethernet 
omrežje. Razlika med načinoma 
TCP-strežnik ali TCP-odjemalec 
(slika 3) je edino v tem, kdo 
vzpostavlja povezavo – ali EKI-
komunikacijski vmesnik ali PC-
računalnik (lahko jih je tudi več), s 
katerimi bo potekala komunikacija.
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Serijski prenosni način 

V serijskem prenosnem načinu 
(serial tunneling mode) si dve se- 
rijski napravi izmenjujeta podatke 
preko ethernet omrežja brez do-
datnih osebnih računalnikov ali do-
datne programske aplikacije (slika 
4). Uporabljeni EKI-1521/1522/1524 
je potrebno le nastaviti na tunelski 
prenos, enega kot strežnik (master) 
in drugega kot odjemalec (slave).

UDP-strežnik/odjemalec 

EKI-1521/1522/1524 v tem načinu 
posreduje sporočila preko 
ethernet omrežja. V načinu UDP-
strežnik lahko EKI-komunikacijski 
pretvornik sprejema sporočila od 
največ 8 odjemalcev hkrati, če pa 
deluje v načinu UDP-odjemalec 
pa lahko posreduje sporočila do 
največ 16 uporabnikom istočasno.

Kontrolni način

V kontrolnem načinu predsta- 
vlja EKI-1521/1522/1524 mo-
demski vmesnik za priključeno 
napravo. Kontrolni način se upo-
rablja predvsem za dinamično po- 
vezovanje z drugimi napravami. Za 
povezovanje z drugimi mrežnimi 
napravami se uporablja sta- 
ndardne AT-ukaze (slika 7). 

Konfiguracija s programsko 
opremo Serial Device Server 
Configuration Utility

Konfiguracija pretvornika EKI-
1521/1522/1524 poteka s pomočjo 
zgoraj omenjene programske 
opreme, ki je zelo enostavna za 
uporabo, saj nam omogoča konfi- 
guriranje naše naprave preko 
etherneta. 

Na napravo se povežemo in jo kon-
figuriramo glede na potrebe v naši 
aplikaciji. S programom za konfi- 
guracijo tako:

Slika 3 – Primer uporabe v načinu TCP-odjemalec

Slika 4 – Primer uporabe v serijskem prenosnem načinu

Slika 2 – Prikaz delovanja pretvornika EKI 1500 v načinu virtualne serijske povezave
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Slika 5 – Prikaz programske opreme za konfiguracijo

• konfiguriramo omrežne na- 
stavitve (nastavitev IP-naslo-
va, Gateway naslova in maske 
omrežja),

• nastavljamo parametre virtual-
nega COM-vmesnika (nastavitev 
načina delovanja, hitrost preno-
sa, itd.),

• izvajamo diagnostične teste (testi-
ranje virtualnega COM-vmesnika, 
lista statusa vmesnikov),

• izvajamo administratorske funk-
cije (uvoz in izvoz nastavitev za 
naprave, upravljanje dostopa iz 
različnih IP-naslovov, posodo-
bitev operacijske programske 
opreme naprave – firmware).

Programska aplikacija za konfigu-
racijo je razdeljena na štiri glavne 
dele (slika 5).

1. Device Server List Area (polje 1)
Vsi EKI-pretvorniki, ki so v 
našem omrežju, so prikazani v 
tem delu, lahko jih razvrščamo 
v različne skupine.

2. Device Server Information 
Area (polje 2) V tem delu so 
prikazani podrobnejši podatki 
posameznih EKI-pretvornikov.

3. Configuration Area (polje 3)
Ob kliku na posamezni EKI-
pretvornik se nam tu odpre 
okno za konfiguracijo.

4. Quick Tool Area (polje 4)
Koristne bližnjice do funkcij za 
upravljanje.

Kot je prikazano na sliki 5, nas 
klik na posamezni vmesnik EKI-
pretvornika (polje 1) vodi na stran 
za konfiguriranje. Na sliki 6 je pri-
kazan primer strani za nastavitev 
serijskih vmesnikov. Slika 6 – Primer strani za nastavitev serijskih vmesnikov
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Slika 8 – Pregled naprav serijskih/ethernet komunikacijskih pretvornikov

Prednosti komunikacijskega pretvornika EKI 1500

• Robustno aluminijasto ohišje 
• Možnost napajanja iz dveh ločenih napajalnih virov – 

redundantno napajanje
• Dva 10/100 ethernet vmesnika omogočata vključitev v dve 

ločeni ethernet omrežji
• Integrirana prenapetostna zaščita na komunikacijski in 

napajalni strani
• Hiter prenos podatkov do skupno 1.2 Mbps
• Nameščeni LED-indikatorji za signalizacijo delovanja
• Podpira Modbus protokol
• Omogoča do 255 serijskih vmesnikov enemu operacijskemu 

sistemu Windows NT/2000/XP/Vista(X86) 
• Različni načini delovanja: virtualni COM-vmesnik, TCP/UDP-

strežnik/odjemalec, kontrolni način
• Konfiguracija in vzdrževanje potekata s pomočjo program-

ske opreme Serial Device Server Configuration Utility 
• Do posameznih serijskih vmesnikov je omogočen istočasen 

dostop največ petim odjemalcem, do TCP-odjemalca pa 
največ 16 odjemalcem 

• Enostavna montaža na DIN-letev ali steno

Slika 7 – Primer konfiguracije parametrov 
v kontrolnem načinu s Serial Device Server 
Configuration Utility

Pregled ostalih serijskih/
ethernet komunikacijskih 
pretvornikov družine EKI

Na sliki 8 so predstavljeni navadni 
(žični) in brezžični serijski/ether-
net komunikacijski pretvorniki EKI. 

SERIJSKI/ETHERNET
KOMUNIKACIJSKI 
PRETVORNIK

2x 10/100 ethernet
1x / 2x RS-232/422/485
VCOM in TCP/UPD

EKI-1521 / EKI-1522

2 vmesnika 4 vmesniki

EKI-1524

EKI-1351 / EKI-1352

BREZŽIČNI
SERIJSKI/ETHERNET 
KOMUNIKACIJSKI 
PRETVORNIK

802.11b/g
1x / 2x RS-232/422/485
VCOM in TCP/UDP

2x 10/100 ethernet
4x RS-232/422/485
VCOM in TCP/UPD
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Glavne tehnične značilnosti komunikacijskih pretvornikov EKI-1500

Komunikacijska združljivost z ethernet omrežji IEEE802.3, IEEE802.3u

Protokol TCP/IP

Vmesnik Ethernet: 2 x 10/100Base-T (auto-sensing)
Serijski: RS-232/422/485

Serijski vmesniki EKI-1521: 1 x RS-232/422/485 vmesnik
EKI-1522: 2 x RS-232/422/485 vmesnik
EKI-1524: 4 x RS-232/422/485 vmesnik

Priključni konektorji Ethernet omrežje: RJ-45
Serijski: DB9

Hitrost prenosa 50–921 kbps

Prenos podatkov Skupni prenos podatkov do 1.2 Mbps

Pariteta Odd/liha, Even/soda, None/brez, Space, Mark

Podatkovni biti 5, 6, 7, 8

Stop biti 1, 1.5, 2

Kontrola prenosa podatkov Brez, XOn/XOff, RTS/CTS,DTR/DSR

Podatkovni signali RS-232: TxD, RxD, CTS, RTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND
RS-422: TxD+, TxD-, RxD+, RxD-, GND
RS-485: Data+, Data-, GND

Diagnostični LED-indikatorji Napajanje, status delovanja, ethernet povezava aktivna, hitrost in serijski 
prenos - Tx in Rx

Program za konfiguriranje Advantech Serial Device Server Configuration Utility

Podprti operacijski sistemi Windows NT/2000/XP/Vista(X86)

Ohišje Kovinsko za namestitev na DIN letev oz. montažo na steno

Napajanje Dvojno (redundanca) od 12 do 48 VDC s prenapetostno zaščito

Poraba energije EKI-1521: 2 W, EKI-1522: 2.5 W, EKI-1524: 4 W

Zaščita serijskega vmesnika 15 KV ESD

Zaščita ethernet vmesnika Vgrajena 1.5 KV magnetna izolacija

Temperaturno območje delovanja 0–60 °C

Območje vlažnosti 20–95 %

Dimenzije Samo pretvornik brez nosilcev
EKI-1521/1522:140 x 36,60 x 95 mm
EKI-1524: 140 x 48,60 x 95 mm

Tabela 1 – Tehnični podatki za pretvornike EKI-1521/1522/1524

Tehnični podatki
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Komunikacijske možnosti upravljalnega panela XV100
V prejšnji številki Informatorja smo vam predstavili novo družino upravljalnih panelov XV100, švicarskega proiz-
vajalca Micro Innovation. Takrat smo tudi napovedali serijo člankov, v katerih vam bomo ta najmanjši upravljalni 
panel na svetu podrobneje predstavili. V tem prispevku vam tako predstavljamo številne komunikacijske 
možnosti panelov XV100, s poudarkom na komunikaciji s produkti podjetij Moeller in Micro Innovation.

 Igor Jug, produktni vodja, Kolektor Synatec, d. o. o.

Komunikacija s krmilnorelejnimi moduli easy 

Moellerjevi krmilnorelejni moduli družine 
easy500/700/800 so velikokrat uporabljeni pri avtoma-
tizaciji enostavnejših procesov, avtomatizaciji manjših 
zgradb in v strojegradnji. V številnih primerih upo-
rabniku zadostuje tekstovni prikaz na integriranem 
prikazovalniku ali na oddaljenem tekstovnem prika-
zovalniku MFD-Titan, vse pogosteje pa uporabniki 
povprašujejo tudi o možnosti prikaza, na grafičnem 
prikazovalniku. S panelom XV100 je sedaj izvedljivo 
tudi to. Potrebujemo panel XV100 s serijskim vme- 
snikom (RS232), fizična povezava med krmilno- 
relejnimi moduli easy in panelom XV100 se izvede 
z easy programirnim kablom (slika 1). Uporabnik pa 
lahko izbira med črno-belim ali barvnim prikazoval-
nikom. 

Slika 1 – XC100 kot HMI za družino krmilnorelejnih modulov 
easy500/700/800

Slika 2 – XV100 kot HMI, komunikacija CANopen

Komunikacija preko
komunikacijskega vmesnika CANopen 

Pred leti, ko je Moeller prešel na novo družino modu-
larnih krmilnikov XC, je prišlo tudi do spremembe v 

osnovnem komunikacijskem vmesniku, ki ga vgraju-
jejo v svoje krmilnike. Iz Suconet K, ki so ga upora-
bljali v družini krmilnikov PS4, so prešli na CANopen. 
Tako imajo sedaj kompaktni krmilniki easyControl in 
modularni krmilniki družin XC100 in XC200 integriran 
CANopen vmesnik, preko katerega lahko komunicira-
jo z upravljalnimi paneli XV100 (slika 2). Preko komu-
nikacijskega vmesnika CANopen pa je mogoče na 
upravljalni panel XV100 povezati tudi krmilnike dru-
gih proizvajalcev, ki podpirajo ta protokol.

RS232 (easyCOM)

CANopen

CANopen

EASY 500 / 700 / 800

EC4P

XC100/XC200
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Slika 3 – XV-100 kot HMI, preko ethernet omrežja povezan s 
krmilnikom XC200

Slika 4 – XV100 kot HMI za krmilnike PS, komunikacija SucomA 
(RS232)

Slika 5 – XV100 kot HMI s funkcijo krmilnika 

Povezava preko ethernet omrežja

Že večkrat smo v svojih člankih omenili, da se ether-
net ne uporablja samo za povezovanje računalnikov v 
mrežo, ampak je našel svoje mesto tudi v industrijskih 
aplikacijah. Tudi Moeller in Micro Innovation že kar 

nekaj časa v svoje produkte vgrajujeta ethernet vme- 
snike. Izjema ni niti novi upravljalni panel z zaslonom, 
občutljivim na dotik XV100. Osnovni komunika- 
cijski vmesnik pri tej družini upravljalnih panelov je 
ethernet, saj je integriran prav v vseh tipih panelov 
iz družine XV100. Uporablja se za prenos projekta iz 
računalnika na panel in za povezavo s krmilniki. Iz 
nabora Moellerjevih krmilnikov se lahko na tak način 
povežemo s krmilniki družine XC200 (slika 3). Na voljo 
pa so tudi številni gonilniki za povezavo na krmilnike 
drugih proizvajalcev (Siemens, A. Bradley, Beckhoff, …).

Komunikacija preko 
protokola SucomA (RS232)

V zadnjih petnajstih letih je bilo v svetu in tudi v Slo- 
veniji prodanih zelo veliko kompaktnih krmilnikov 
družine PS4, ki so implementirani v najrazličnejših 

RS232 (SucomA)

CANopen

CANopen

CANopen

ethernet

PS4

XC200



24 Informator / september 2009

aplikacijah. Veliko teh aplikacij ne potrebuje spre-
membe, saj so uporabniki zadovoljni z obstoječim 
sistemom. Včasih pa se vseeno pojavi potreba po 
upravljalnem panelu. V primerih, ko je zahtevan 
upravljalni panel z zaslonom, občutljivim na dotik, je 
XV100 prava izbira. XV100 se s kompaktnimi krmilniki 
družine PS4 poveže preko programirnega vmesnika 
na krmilniku RS232 (slika 4). Uporabljeni protokol 
SucomA je zelo enostaven. Posledično je tudi 
implementacija panela XV100 v tovrsten sistem zelo 
enostavna.

XV100 kot HMI s funkcijo krmilnika

Podjetje Micro Innovation vpeljuje na področje 
avtomatizacije in predvsem strojegradnje drugačno 
filozofijo, kot smo jo navajeni iz klasičnih aplikacij v 
avtomatizaciji. Namesto rešitve s krmilnikom, na ka-
terega je povezan upravljalni panel, Micro Innova-
tion ponuja možnost funkcije krmilnika kar na upra- 
vljalnem panelu (slika 5). Poleg upravljal-
nega panela tako potrebujemo samo vhod-
no-izhodne module. Iz Moellerjevega nabo-
ra lahko uporabimo razširitvene module EC4E 
s CANopen-komunikacijo. Pri podjetju Micro 

Innovation imamo na voljo sistem dislociranih vhodno-
izhodnih modulov XION. Pri tem sistemu imamo na 
voljo različne komunikacijske vmesnike (CANopen, 
Profibus DP, …). Prav tako lahko uporabnik prila-
godi število vhodov in izhodov potrebam sistema, 
ki ga avtomatizira. Na voljo so različni digitalni in 
analogni vhodno-izhodni moduli, števčni moduli, 
SmartWire modul, modul za absolutni dajalnik (SSI), 
itd. Opisanemu konceptu ustrezajo tudi upravljalni pa- 
neli XV100, ki imajo zelo zmogljiv procesor in veliko 
spomina. 

Upravljalni panel XV odlikujejo številne možnosti upo-
rabe (slika 6). V tem članku smo vam predstavili neka- 
tere možnosti uporabe upravljalnih panelov XV100. Za 
sam izbor ustreznega panela pa potrebujemo še do-
datne informacije. Pri naročilu je potrebno natančno 
specificirati vse potrebne podatke: katere komunika- 
cijske vmesnike potrebujemo, tip zaslona (črno-beli, 
barvni) in morebitno potrebno PLC-funkcionalnost.

Pri upravljalnih panelih XV100 ni potrebno posebej 
naročati operacijskega sistema in spominske kartice. 
Z izbiro ustreznega tipa upravljanega panela je za 
uporabnika naloga končana. Dobavljen bo upravljalni 
panel, na katerega je potrebno samo naložiti aplika- 
cijo in ga vgratiti v omarico ali na komandni pult.

Slika 6 – Različne možnosti uporabe upravljalnih panelov XV

Naš nasvet
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Sončna elektrarna Elsing

Okoljevarstveno ozaveščenost v podjetju Elsing Inženiring dokazujemo tudi s proizvodnjo zelene električne 
energije iz sonca. V članku vam predstavljamo izkušnje pri načrtovanju, gradnji in zagonu mikro sončne 
elektrarne moči 14,8 kWp, ki se nahaja na našem poslovnem objektu. Vsa dela, razen strojne in elektro 
montaže, smo opravili z lastnimi močmi.

	 Bojan	Caf,	projektni	inženir,	Elsing	Inženiring,	d.	o.	o.

Ideja o lastni sončni elektrarni je bila v Elsingu že dolgo 
prisotna in delno tudi upoštevana pri gradnji novega 
poslovnega objekta. Ker so projekti za stranke vedno 
imeli prednost pred domačimi projekti, je za lastno 
elektrarno enostavno zmanjkalo časa. S kadrovsko 
okrepitvijo smo se lahko lotili tudi tega projekta.

Načrtovanje elektrarne

Fotonapetostne module smo želeli postaviti na 
neizkoriščeno ravno streho stavbe, ki je s tretjino 
površine obrnjena skoraj na jug in z dvema tretjina-
ma na jugozahod. Pri načrtovanju so dodatno težavo 
predstavljali tudi višinski gabariti stavbe, ki jih nismo 
smeli preseči zaradi senčenja sosedov. Zato so foto- 
napetostni moduli postavljeni pod kotom 10°, čeprav 
je za naše kraje idealen kot 35° (slika 1). Ta razlika v 
kotu postavitve pomeni okoli 5-odstotno zmanjšanje 
proizvodnje.  Večji kot postavitve bi zahteval večjo 
razdaljo med posameznimi vrstami modulov, kar bi 

Slika 1 – Fotonapetostni moduli na strehi poslovne stavbe Elsing Inženiringa

pomenilo, da bi bili določeni moduli postavljeni v 
jutranjo ali večerno senco. Posledično bi se zopet ne-
koliko zmanjšala proizvodnja. Na streho smo tako 
razporedili 66 polikristalnih modulov moči 224 Wp, 
domačega proizvajalca Bisol. Skupna moč modulov 
znaša 14,8 kWp, kar na letni ravni in ob načrtovani 
postavitvi pomeni proizvodnjo približno 15.000 kWh 
»ekološko« neoporečne električne energije.

V prvem nadstropju stavbe, čim bližje fotonapeto- 
stnim modulom, smo predvideli DC-stikalni blok z var-
ovalkami in prenapetostnimi zaščitami. 

Vgradnja razsmernikov je bila načrtovana v kleti, 
v elektroenergetskem prostoru, kjer se nahajajo 
močnostni nizkonapetostni razdelilni bloki, UPS 
in komunikacijskostrežniška oprema. Razsmerniki 
morajo po svojih karakteristikah (napetost, tok, 
moč) ustrezati uporabljenim fotonapetostnim modu-
lom. Večina proizvajalcev ima na voljo računalniške 
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Slika 3 – Inverterji v komunikacijskem prostoru

Slika 4 – Oprema v merilni omarici

Naša rešitev

Slika 2 – Blok shema sončne elektrarne

programe za izbiro razsmernikov. V našem primeru 
smo izbrali tri razsmernike moči 5 kW (proizvajalec 
Sunways), tip AT5000, in sicer za vsako fazo enega. 
V istem prostoru je postavljen tudi AC-stikalni blok s 
prenapetostno zaščito in odklopnikom.

Priključno mesto je izvedeno v obstoječi priključno 
merilni omarici, v kateri smo že v času načrtovanja 
poslovnega objekta predvideli potreben prostor in 
cevne povezave za izvedbo ločilnega in merilnega 
mesta elektrarne (slika 4).

Gradnja

Prva težava, ki se je pojavila pri gradnji, je bila montaža 
nosilcev na streho, pokrito s folijo Sika. Proizvajalci 
montažnih sistemov ne ponujajo standardne rešitve, 
zato smo morali uporabiti nosilce, izdelane po meri. 
Zaradi možnega zamakanja in velikih sil, ki lahko na- 
stanejo ob viharjih, je treba pritrditvi nosilcev na stre-
ho posvetiti vso pozornost, saj se moduli obnašajo kot 
letalsko krilo in veter jih lahko premakne, privzdigne 
ali prevrne. Sama montaža panelov je potekala hitro, 
saj smo uporabili standardne elemente za pritrditev, 
ki se medsebojno vijačijo. Zaradi manjše teže je kon-
strukcija aluminijska. 

Za električno povezavo med moduli in DC-omarico 
smo uporabili poseben "solarni" kabel preseka 4 
mm2. Kabel mora zadostiti številnim kriterijem, saj je 
izpostavljen najrazličnejšim zunanjim vplivom. Mora 
biti odporen na UV-sevanje, visoko temperaturo, vla-
go, olja in kemikalije ter imeti dolgo življenjsko dobo. 
Za priključitev na module se uporabljajo namenski vo-
dotesni konektorji.

Ob gradnji elektrarne je bilo potrebno predelati 
strelovodno inštalacijo. Nosilna konstrukcija in fo-
tonapetostni moduli so bili preblizu lovilnih palic in 
odvodnega sistema. Zato je celotna kovinska nosilna 
konstrukcija povezana na odvodni sistem. Povišane so 
bile tudi lovilne palice.

Povezava fotonapetostnih modulov direktno na stre-
lovod je zahtevala močne prenapetostne odvodnike 
(100 kA, 10/350) v DC-omarici, kjer se nahajajo tudi 
varovalke DC-tokokroga. Varovalčni ločilnik je upo-
rabljen tako, da je možen odklop fotonapetostnih 
modulov od razsmernika (slika 2).

Pri postavitvi razsmernikov je treba biti pozoren na 
ustrezno hlajenje. Izkoristki razsmernikov so približno 
95-odstotni, kar pomeni, da polno obremenjeni gre-
jejo prostor s 750 W. Zato je pomembno, da je predvi-
denega dovolj prostora za nemoteno cirkulacijo zraka 
(slika 3). 

V istem prostoru je vgrajen še AC-stikalni blok z vgra-
jenim odklopnikom Moeller PKZ2/ZM, prenapeto- 
stnimi odvodniki in signalizacijo delovanja. Z odklo- 
pnikom lahko izklopimo elektrarno iz omrežja.



27Informator / september 2009

Slika 6 – Internetni dostop do razsmernikov

Slika 5 – Prikazovalnik razsmernika

Naša rešitev

Ločilno mesto je izvedeno po zahtevah upravljalca 
distribucijskega omrežja. Vgrajen kontaktor Moeller 
DILM32-01 skupaj s kontrolnikom faz EMR4-F500 za-
gotavlja zanesljiv odklop elektrarne ob izpadu nape-
tosti distribucijskega omrežja. Servisno stikalo Moeller 
P1-32 uporabljajo serviserji za odklop elektrarne ob 
vzdrževalnih posegih na omrežju. Dvosmerni števec 
električne energije z vgrajenim komunikacijskim mo- 
dulom za daljinsko odčitavanje registrira proizvedeno 
električno energijo sončne elektrarne (slika 4).

Zagon in delovanje

Zagon sončne elektrarne je pravzaprav zelo preprost. 
Po običajnem preverjanju električnih inštalacij lahko 
zaženemo razsmernike, nastaviti je potrebno le nekaj 
parametrov za medsebojno komunikacijo razsmernikov 
in določiti, katera enota je vodilna. 

Zaščitne funkcije (prenapetostna, podnapetostna, 
frekvenčna in asimetrija moči) so že tovarniško 
nastavljene in so v skladu z zahtevami elektro- 
distribucijskih podjetij v Sloveniji. 

Razsmernik se samodejno vklopi, ko zazna ustrezno 
DC-napetost fotonapetostnih modulov in AC-napetost 
omrežja. Sledi faza internega testiranja in po nekaj 
deset sekundah začne razsmernik pošiljati energijo v 
omrežje. Nasprotno se razsmernik samodejno izklopi, 
ko pade DC-napetost (oziroma osvetlitev) pod mejo 
delovanja ali če parametri omrežja niso v dovoljenih 
mejah. Na razsmerniku se nahaja tudi močnostno 

stikalo, s katerim lahko odklopimo fotonapetostne 
module.

Direktno na razsmerniku je mogoče spreminjati parame-
tre in spremljati električne vrednosti in stanja (slika 5).

Razsmerniki so med seboj povezani s komunikacijo 
CAN bus, le vodilni razsmernik je povezan na lokalno 
ethernet omrežje. Tako lahko spremljamo delovanje 
elektrarne s kateregakoli na internet povezanega 
računalnika (slika 6) in pogledamo trenutne ali 
zgodovinske vrednosti parametrov elektrarne (moči, 
napetosti, tokovi, napake, ...). Z uporabniškim 
dostopom je možno tudi spremeniti nekatere para-
metre razsmernikov. 

Proizvajalci razsmernikov večinoma ponujajo 
brezplačen računalniški program za lokalni nadzor 
sončne elektrarne. Razsmernik ima zato vgrajeno se- 
rijsko komunikacijo, v našem primeru RS485.
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Posodobitev linije za 
pečenje klinkerja v podjetju Salonit Anhovo
Podjetje Salonit Anhovo je v zadnjih letih v zelo aktivnem investicijskem obdobju, v letošnjem letu pa je 
podjetje zaključilo velik investicijski projekt tehnološke posodobitve osrednjega dela linije – izmenjevalnik 
toplote. V sklopu izvedbe projekta je bilo poleg izgradnje novega izmenjevalnika toplote izvedeno tudi nekaj 
rekonstrukcij na drugih delih linije za pečenje klinkerja. Bazično tehnološko znanje je dobavilo podjetje FLS 
z Danske, inženiring je vodil investitor Salonit Anhovo, projektiranje in izdelava večjega dela opreme pa je 
plod slovenskega znanja.

	 Tomaž	Nemec,	projektni	vodja,	Salonit	Anhovo,	d.	d.
	 Samo	Ceferin,	direktor	tehnološkega	področja,	Kolektor	Sinabit,	d.	o.	o.

Naročnik je priprave na izvedbo projekta pričel 
pred več kot dvema letoma, ko je z dobaviteljem te- 
hnologije podpisal pogodbo o izdelavi dokumen- 
tacije in dobavi dela specialne tehnološke opreme. 

Naša rešitev

Gradnja novega objekta se je pričela v letu 2008. Ker 
je bila planirana zaustavitev linije manj kot dva mese-
ca v aprilu in maju 2009, je bila zelo pomembna faza 
priprave in izvedbe tistih del, ki so se lahko izvajala 

Slika 7 – Merilnik osvetlitve in temperature

Na strehi smo direktno na nosilno konstrukcijo monti-
rali merilnik osvetlitve in temperature (slika 7) fotona-
petostnih modulov in ga povezali z razsmernikom. 
Ta dva parametra najbolj vplivata na proizvodnjo 
električne energije. Vpliv se razlikuje od modula 
do modula in proizvajalci podatke navajajo v svojih 
prospektih. Vrednosti teh dveh parametrov lahko 
spremljamo na enak način kot ostale parametre, di-
rektno ali preko računalnika.

Z delovanjem sončne elektrarne smo v Elsingu za-
dovoljni. Proizvodnja električne energije je celo nad 
mesečnimi pričakovanji, vendar bo treba počakati na 
letno povprečje. Obratovanje elektrarne je popolno-
ma samodejno in le od časa do časa preverimo para-

metre delovanja. Načrtujemo še prikaz delovanja na 
spletni strani podjetja in na centralnem prikazoval- 
niku v hiši.

Tehnično je projekt sončne elektrarne mogoče izvesti 
relativno hitro, vendar je pridobivanje dovoljenj in 
soglasij še vedno zahtevno in predvsem dolgotrajno 
opravilo. 

Elementi, ki so potrebni za gradnjo sončne elektrarne, 
so znani in na trgu dostopni. Zaradi velike rasti fo-
tonapetostne panoge so iz leta v leto cenejši in tako 
bolj dostopni. Tudi podjetje Moeller ponuja opremo, 
ki je potrebna pri gradnji sončne elektrarne. Pred-
stavitev le-te si lahko preberete v članku Zaščita, vkla-
pljanje in izklapljanje v fotovoltaičnih sistemih. 
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Slika 1 – Konstrukcija izmenjevalnika toplote Slika 2 – Polje stikalnega bloka

Naša rešitev

tudi med obratovanjem linije za pečenje klinkerja. 
Kljub težavam zaradi neugodnih vremenskih pogojev 
(predvsem veter), ko gradnja izmenjevalnika toplote 
zaradi varnostnih razlogov ni bila mogoča, je naročnik 
s pogodbenimi partnerji uspel izvesti vse priprave do 
konca meseca marca, ko se je linija ustavila in se je 
pričela finalna faza izvedbe projekta.

Pred zaustavitvijo proizvodnje je bilo potrebno iz-
vesti zelo zahtevna gradbena dela ter izdelati nosilno 
konstrukcijo novega izmenjevalnika toplote (slika 
1), ki je po končani izgradnji med najvišjimi konstru- 
kcijami v Sloveniji, saj je višina konstrukcije 100,6 m, 
skupaj z inštalirano tehnološko opremo pa dosega 
višino preko 118 m.

Projektiranje in izdelava opreme

Izvedbeni načrti elektroinštalacij in opreme za 
področje tehnologije je Kolektor Sinabit izdeloval 
v sodelovanju s partnerskim podjetjem Elsing 
Inženiring. Osnova za izdelavo izvedbene dokumen- 
tacije PZI so bili podatki o tehnologiji in tehnološke 
sheme, ki jih je naročnik usklajeval z dobaviteljem 
tehnologije. Izdelava elektroprojektne dokumen- 
tacije se je pričela v letu 2008. Pred izdelavo doku-
mentacije je bilo potrebno podrobno preučiti tako 
tehnološke zahteve kot tudi določiti podrobno 
razmestitev opreme in stikalnih blokov. Zaradi velike 
količine tehnološke opreme in dislocirane razmestitve 
opreme v procesu, je bilo zelo pomembno zasnova-
ti elektroopremo in elektroinštalacije tako, da se z 
uporabo industrijskih komunikacijskih vodil profibus 
in ethernet maksimalno optimira potrebno število 
kabelskih tras in kablov. Doseganje takšnih učinkov 
je bilo toliko lažje zaradi uporabe napredne in kako- 
vostne opreme, ki jo je naročnik pri izvedbi projektov 
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Slika 3 – Nadzorni sistem SCADA novega tehnološkega postro-
jenja – izmenjevalnika toplote

Naša rešitev

standardiziral že pred leti, poleg tega pa ima zgra-
jeno kakovostno optično komunikacijsko hrbtenico za 
potrebe sistemov avtomatizacije in vodenja.

Projektirana je bila stikalna oprema proizvajalca 
Moeller in krmilna oprema proizvajalca Siemens. 
Procesna tehnološka oprema, od senzorjev do ak-
tuatorjev, je bila večinoma predpisana in dobavljena 
s strani dobavitelja tehnologije. V postrojenju izme- 
njevalnika toplote z vsemi podsistemi je vgrajenih 
prek 70 pogonov, katerih moč sega od 1 kW in vse do 
najmočnejšega vektorsko reguliranega pogona peči 2 
x 350 kW (master - slave), ki je bil prav tako posodo-
bljen v fazi izvedbe projekta izmenjevalnika toplote. 
Pogoni so krmiljeni z direktnimi, zvezda trikot, ali 
dvosmernimi zagoni, filtrski ventilatorji pa so krmilje-
ni z mehkimi zagoni DS4/DS6 proizvajalca Moeller.

Polja stikalnih blokov (slika 2) so zasnovana kot ločena 
krmilna in močnostna polja. Vsako polje ima svojo 
distribuirano vhodno-izhodno enoto SIMATC ET200M 
za vodenje in nadzor pripadajočih tehnoloških sklo- 
pov. Takšna zasnova omogoča modularno vgradnjo brez 
kabelskih povezav med posameznimi polji. Polja stikaln-
ih blokov so znotraj posamezne stikalnice komunika- 
cijsko povezana preko bakrenih povezav profibus 
DP, komunikacijske povezave med stikalnicami ali 
distribuiranimi stikalnimi bloki v procesu (objektu) 
so izvedene preko optične komunikacijske hrbtenice 
industrijskega omrežja, ki jo je naročnik pričel graditi 
že pred nekaj leti in jo nadgrajuje ter posodablja v 
teku investicijskih projektov.

Vsa oprema je skladno s skrbnim naročnikovim 
nadzorom načrtovana in izdelana tako, da zagota- 
vlja potrebno robustnost v zahtevnem industrijskem 
okolju in zanesljivo delovanje 24 ur dnevno, 365 dni 
v letu.

Za sistem vodenja je uporabljena krmilna oprema 
PLC Siemens serije S7-400. Glavni krmilni bloki s CPU 
in komunikacijskimi moduli, ki vodijo posamezni 
tehnološki sklop, so vgrajeni na centralni lokaciji 
(stikalnica Skale). V istem objektu je tudi komandni 
prostor in glavno procesno komunikacijsko vozlišče 
s strežniško informacijsko opremo z obstoječo nad-
zorno programsko opremo SCADA (slika 3). Sistem 
vodenja PLC in SCADA je bil na osnovi podatkov o 
tehnologiji in razgovorov z naročnikovimi tehnologi 
razvit v podjetju Kolektor Sinabit. Pred pričetkom 
testiranj opreme je bilo delovanje programske opreme 
predstavljeno v simulacijskem načinu pri naročniku. 
Na osnovi le-tega je bila izvedena končna uskladitev 
in priprava na zaključno fazo izvedbe projekta.

Od izgradnje do zagona

Vso dinamiko izdelave opreme in izgradnjo obje- 
kta je skrbno nadzoroval in diktiral naročnik s 
svojo inženirsko ekipo. Kot že omenjeno, so se dela 
za izgradnjo novega izmenjevalnika toplote pričela 
že v letu 2008. V marcu 2009 so bila gradbena, 
strojnotehnološka in elektroinštalacijska dela v takšni 
fazi, da je bilo možno obstoječi proces proizvodnje 
prekiniti. V remontu, krajšem od 60 dni, je bilo potre- 
bno izvesti demontažo obstoječe opreme in dokončno 
vgradnjo vse strojne in elektrotehnološke opreme ter 
inštalacij za ponoven zagon posodobljene tehnološke 
linije. Prva testiranja opreme so se pričela v drugi 
polovici aprila in se nadaljevala z dinamiko vgra- 
dnje stojnotehnološke opreme in izvedbe strojnih- in 
elektroinštalacij. Vsa testiranja so se izvajala v ko- 
ordinaciji tehnologov, strojnih- in elektromontažerjev 
ter programerjev. Na gradbišču so dela potekala vse 
dni razen velikonočnega in prvomajskega praznika. 
Dela na gradbišču so potekala tako podnevi kot tudi 
ponoči. Zaključek projekta in zagon linije skladno s 
terminskim planom sta bila zelo pomembna zaradi 
porabe lastnih zalog klinkerja in optimalne proizvod-
nje končnega produkta – cementa. Ta cilj smo dosegli 
v prvih dneh junija 2009, ko se je pričela proizvodnja 
na posodobljeni liniji za pečenje klinkerja.

Izgradnja tako zahtevnega objekta ob vseh 
robnih pogojih, ki takšno izvedbo omejujejo, je lahko 
učinkovita le ob dobrem znanju in izkušnjah, ki jih ima 
naročnik, v tem primeru Salonit Anhovo, ter izbranih 
izvajalcih in dobaviteljih sklopov ter opreme. Izvedba 
takšnega inženirsko zahtevnega objekta z velikim 
deležem domačega znanja pa naj bo v teh gospodar-
skih razmerah in v času recesije ena od spodbud tudi 
drugim investitorjem v Sloveniji, da je slovensko zna- 
nje sposobno kakovostno izvesti kompleksne projekte 
in s tem dvigovati raven industrijske in tehnološke 
razvitosti našega gospodarstva. 





HMI-PLC IPC I/O

XV100
Najmanjši HMI-PLC na svetu
Visoka hitrost – nizka cena

XV100 – nova generacija kompaktnih upravljalnih panelov z zaslonom, občutljivim na dotik, 
in z vsem kar potrebujete pri avtomatizaciji:

Kolektor Synatec d.o.o.,
Vojkova ul. 8b, 5280 Idrija
T: 05 37 206 50, synatec@kolektor.si

www.kolektorsynatec.si

INNOVATION IN AUTOMATION

zelo kakovosten 3,5˝ TFT-zaslon 
zelo zmogljiva PLC-funkcionalnost
številni komunikacijski vmesniki
(ethernet, CAN, Profibus, RS232, RS485)

enostavna integracija v obstoječi sistem avtomatizacije 
neprekosljivo razmerje cena-zmogljivost
primeren tudi za kompaktne naprave (sprednja plošča:
136 x 100 mm, vgradnja: 123 x 87 x 25 mm)


