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RAZVOJ APLIKACIJ NA OSNOVI INDUSTRIJSKIH 

MIKROKRMILNIKOV IN PC KRMILNIKOV, 

MERILNI SISTEMI,  

NADZOR STROJEV IN PROIZVODNJE 

Spoštovani, 

predstavljamo vam storitev razvoja aplikacij z mikrokrmilniki za vgradnjo (Embedded Systems): 

• Uporabljamo sodobne rešitve, ki so prilagojene za uporabo v industrijskih okoljih in 

uporabnikom omogočajo kar se da hitro pot do cenovno ugodne rešitve.  

• V dveh družinah krmilnikov lahko izberete krmilnik, ki bo glede zmogljivosti in lastnosti najbolje 
zadostil vašim tehničnim zahtevam. 

• Specializirani smo za hiter razvoj aplikacij brez pretiranega programiranja (RAD - Rapid 
Application Development). 

• Izdelamo vam lahko programsko opremo za krmilnik kakor tudi programsko opremo za 

upravljanje sistema, shranjevanje podatkov, prikaz in analizo zajetih podatkov, 

optimizacijo delovanja poslovnega procesa, ... 

• Podatki o stanju poslovnega procesa so dostopni kjerkoli in kadarkoli - velja za vse 

naprave (namizni in prenosni računalniki, tablice in telefoni) in vse operacijske sisteme 
(Windows, Linux, Android, Apple iOS, ...). Potrebujete le dostop do lokalnega omrežja ali spleta.  

• Celoten sistem vam postavimo na ključ: od projektiranja strojne in programske opreme do 
vgradnje v nadzorovani poslovni proces. 

 
Slika 1:   Podatki o stanju poslovnega procesa so dostopni kjerkoli in kadarkoli 
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Področja uporabe industrijskih mikrokrmilnikov in PC krmilnikov s 

pripadajočimi merilnimi sistemi:  

• Nadzor strojev in proizvodnje: 

• V modernih proizvodnih procesih se vse bolj uveljavljajo sistemi za nadzor in 

optimizacijo proizvodnje, ki podjetjem omogočajo pregled nad delovanjem in 
produktivnostjo. Že samo s preprostim sistemom, ki samodejno in neodvisno šteje cikle 

na strojih ter spremlja njihovo delovanje, lahko bistveno pripomoremo k dvigu 

kakovosti dela in proizvodov.  

• Kjerkoli in kadarkoli lahko pogledamo poročilo o dejanskem stanju stroja. Poročilo 
prikazuje ali stroj deluje v okviru normativa ali izven oz. je v zastoju. Skrbnik stroja lahko 
določi tudi vzrok zastoja. 

• Delovanje stroja lahko povežemo s proizvodnimi nalogi, šaržami, serijskimi 

številkami izdelkov, ... To nam lahko kasneje služi za podrobne analize oz. iskanje 
vzrokov za eventualne napake. Spremljamo lahko potek izvajanja naloga (količinsko in 
po času) in posebej vrednotimo dobre in izmetne kose.  

• Največkrat boste lahko zastoje odpravili že samo zato, ker bodo zabeleženi in boste 
na osnovi poročil sprejeli ustrezne ukrepe, zaposleni bodo pri upravljanju strojev ravnali 
bolj pozorno in odgovorno. 

• Opisani sistem se je že velikokrat potrdil v praksi in prispeval k izboljšanju 

produktivnosti in kakovosti za 10% in več. 

• Reference: v več podjetjih izvajamo nadzor strojev s štetjem ciklov (štance, livarski stroji, 
stroji za brizganje umetnih mas, CNC stružnice, raznovrstni avtomati). 

 

 

 

Slika 2:   Nadzor strojev in proizvodnje 
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• Sistemi za merjenje fizikalnih veličin: 

• Merimo in nadzorujemo lahko številne fizikalne veličine: temperatura, relativna vlaga, 
razdalja, električna napetost in tok, frekvenca, upornost, moč in poraba električne 

energije, sila, navor, hitrost, vibracije, štetje impulzov, ... 

• Zajemamo lahko izmerjene vrednosti s frekvencami vzorčenja do 100kHz, čas 

zabeležimo v mili in mikro sekundah. 

• Prikaz poteka izmerjenih vrednosti po času ali v poljubnih kombinacijah. 

• Referenca: nadzor temperature v prehrambeni industriji (predelava in prodaja mesa in 
mesnih izdelkov) za potrebe HACCP predpisov;  
merjenje in analiza temperatur v strojih za brizganje umetnih mas. 

 

 

Slika 3:   Merjenje in nadzor temperatur 
 

 

 

• Krmiljenje strojev in procesov: 

• Z mikrokrmilniki lahko krmilimo delovanje strojev in procesov: regulacija vrtenja 

motorjev, pozicioniranje gibljivih delov, krmiljenje hidravličnih in zračnih ventilov, 
regulacija temperature, doziranje, varnostni ukrepi, ... 

• Reference: številni najbolj zahtevni projekti v strojegradnji in procesni industriji 
(Beckhoff). 

 

 

Slika 4:   Krmiljenje strojev in procesov 
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• Nadzor in avtomatizacija delovanja zgradb: 

• Nove nizkoenergijske in pasivne tehnologije v gradbeništvu zahtevajo moderne pristope 
upravljanja z zgradbami.  

• Mikrokrmilniki s pripadajočo elektroniko (stikala, preklopniki, merilni senzorji) prevzamejo 
naslednje funkcije: upravljanje ogrevanja, hlajenja in prezračevanja, merjenje 

temperatur in relativne vlage, upravljanje gospodinjskih strojev, krmiljenje 

osvetlitve, krmiljenje delovanja žaluzij, varnostni in alarmni sistem, ... 

• Referenca: upravljanje pasivne enodružinske hiše (krmiljenje osvetlitve, žaluzij, 
ogrevanja, alarmni sistem, merjenje temperatur, relativne vlage in hitrosti vetra). 

 

 

Slika 5:   Nadzor in avtomatizacija delovanja zgradbe 
 

 

 

Slika 6:   Krmilnik z dodatnimi vhodno/izhodnimi moduli za nadzor hiše 
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Uporabljamo dve družini krmilnikov za vgradnjo (Embedded Systems): 

• Krmilnik Cybro-2 podjetja Cybrotech (Robotina) 

• PC krmilniki in PC industrijski računalniki podjetja Beckhoff. 

• Predstavljeni krmilniki so prilagojeni za uporabo v zahtevnem industrijskem okolju: 

• Vhodni in izhodni signali ustrezajo standardu napetosti 24V oz. toku 0-20mA.  

• Za ustrezne galvanske ločitve imajo vgrajene optosklopnike.  

• Z zunanjim svetom komunicirajo preko Ethernet povezave.  

• Sistem je v obliki modulov, ki jih lahko poljubno povezujemo in kombiniramo. 

• Krmilniki lahko delujejo samostojno ali v povezavi z drugimi sistemi. 

• Za programiranje imamo na voljo napredna razvojna okolja in knjižnice funkcij, ki 
omogočajo hiter razvoj aplikacij. 
 

 

Krmilniki Cybro-2 podjetja Cybrotech (Robotina): 

• Primerni so za manjše aplikacije, ki niso časovno zahtevne: 

• avtomatizacija zgradb (ogrevanje, merjenje temperature, krmiljenje žaluzij, osvetlitev, 
prezračevanje),  

• krmiljenje relejev,  

• nadzor strojev v proizvodnji,  

• krmiljenje strojev. 

• Njihova prednost so hitra realizacija aplikacij in ugodna cena. 

 

                  

Slika 7:   Krmilnik Cybro-2-230-E 
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Beckhoff PC krmilniki in PC industrijski računalniki: 

• Širok nabor PC krmilnikov in PC industrijskih računalnikov omogoča, da izberemo pravega za 
rešitev še tako zahtevnega problema. 

• Njihova prednost je v zmožnosti obvladovanja aplikacij, ki potrebujejo visoke frekvence 

vzorčenja, omogočajo dostop prek spleta, hranijo nastavitve in podatke v bazah podatkov, 
zahtevajo velik pomnilnik je poljubno razširljiv in visoko zanesljivost delovanja. 

• Knjižnice funkcij omogočajo učinkovit razvoj aplikacij: regulacijska tehnika, krmiljenje 

servomotorjev, pisanje/branje podatkov v/iz baz podatkov, generiranje spletnih strani 
(HTML), statistična obdelava podatkov, frekvenčna analiza podatkov, ... 

• Nekaj primerov uporabe:  

• nadzor strojev v proizvodnji, 

• regulacija in nadzor procesov v industriji,  

• zahtevnejša avtomatizacija stavb,  

• krmiljenje strojev v proizvodnji,  

• krmiljenje servomotorjev,  

• krmiljenje robotov,  

• krmiljenje CNC strojev, ... 

 

            

Slika8:   PC krmilnik Beckhoff-CX8090   in   modul s 4 digitalnimi vhodi Beckhoff-EL1034-4xDI 

 

 

Predlagam predstavitev pri vas, kjer bomo lahko podrobneje analizirali vaš problem in odgovorili na 
vprašanja, ki vas zanimajo v zvezi z možnimi rešitvami. 

Lepo vas pozdravljam, 
direktor mag. Stanko Dolenšek 


