
Industrija 4.0 je četrta industrijska revolucija, s katero vam bomo 
pomagali vzpostaviti inteligentno mreženje naprav in procesov 
ter vam tako omogočili pametno proizvodnjo. Z našo pomočjo 
boste v celoti izkoristili prednosti Industrijskega Interneta Stvari 
(Industrial Internet of Things, IIoT) in zbirali podatke iz vsakega 
elementa procesa ter jih analizirali v realnem času.

Na podlagi naših izkušenj boste s pametno proizvodnjo povečali 
fleksibilnost in dobičkonosnost vaših aplikacij, okrepili prednost 
pred konkurenti, ustvarili nova delovna mesta ter povečali
učinkovitost pri porabi virov in energije.
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Vzpostavite nadzor nad procesi
in povečajte zmogljivost

• Zagotovite popoln nadzor nad izvajanjem procesov,
• vzpostavite komunikacijo procesov z nadzornim 
    sistemom in optimalno vodite delo,
• povečajte učinkovitost strojev, naprav in zaposlenih.

Izboljšate dostopnost strojev,
naprav in proizvodnih obratov 

• Z oddaljenim dostopom učinkovito spremljajte 
    razmere delovanja strojev in naprav,
• enostavno vzdržujte optimalne razmere delovanja 
    in preprečite nepotrebne izpade,
• predvidite vzdrževalna popravila,
• predhodno naročite nadomestne dele in 
    preprečite ustavitev proizvodnje. 

Zagotovite večjo kakovost
končnih proizvodov in procesov 

• Avtomatizirajte procese končne kontrole, dvignite 
    kakovost proizvodov ter zmanjšajte količino
    neustreznih proizvodov, 
• neprekinjeno beležite in obdelujte podatke,
    zagotovite sledljivost in optimizirajte prav vsak
    korak procesa. 

Dosežete visoko učinkovitost proizvodnje 
• Z enotnim prenosom funkcij na stroje in naprave
    zagotovite hitrejšo in večjo prilagodljivost svoje
    proizvodnje ter omogočite hitrejšo vpeljavo
    sprememb, 
• povečajte učinkovitost tudi v primeru manjše
    serije proizvodov,
• dosezite visoko energijsko učinkovitost z večjo
    izkoriščenostjo strojev in večjo kakovostjo proizvodov.

Industrija 4.0 vam skupaj z IIoT omogoča vzpostavitev
oddaljenega dostopa in nadzora, preobrazbo vaše
proizvodnje in optimizacijo kompleksnih proizvodnih
procesov. Pomagali vam bomo, da:

Industrija 4.0
Prednosti za uporabnike



• Prikaz proizvodnih podatkov kjerkoli in kadarkoli v
    pregledni obliki vodi do učinkovitejših odločitev.

• Zbiranje, shranjevanje in obdelava podatkov s pomočjo 
    oblačnih rešitev omogoča trenutni pregled stanja
    proizvodnje, napovedovanje vzdrževanja v izogib izpadom
    ter napakam in vodi k učinkovitejši proizvodnji in rabi energije.

• Oprema za avtomatizacijo s komunikacijskimi vmesniki 
    na osnovi odprtih protokolov OPC UA in MQTT omogoča 
    učinkovito povezavo naprav različnih proizvajalcev na 
    različnih platformah.

• Pametne senzorske rešitve z IO-Link komunikacijo
    predstavljajo glavni generator procesnih podatkov.

• Sledenje delovanja strojev, orodij in materiala z RFID 
    sistemi in 2d kodo poveča učinkovitost osnovnih sredstev.

Industrija 4.0
Ključni elementi Industrije 4.0 

IO-Link induktivni sensor
Procesni podatek: Prisotnost objekta
Podatek o napaki: Previsoka temperatura

IO-Link enkoder
Procesni podatek: Izmerjeni kot

Podatek o napaki: Prevelik odmik enkoderja

IO-Link sklopnik
Brezkontaktni prenos
energije
in IO-Link podatkov

OPC-UA
RFID V/I moduli podpirajo

OPC-UA ki je globalni
komunikacijski standard
znotraj avtomatizacijske

piramide

Ethernet
Turck večprotokolni moduli
omogočajo komunikacijo
PROFINET, EtherNET/IP™
                     in Modbus TCP

RFID
RFID/Ethernet V/I moduli
v zaščiti IP67, tudi lokalno
programirljivi, za HF in
UHF področje

IO-Link ultrazvočni sensor
Procesni podatek: Prisotnost objekta
Diagnostični podatek: Jakost odbitega signala

Oblačne storitve
Oblačne storitve prilagojene

za industrijo zagotavljajo
maksimalno varnost prenosa

podatkov z dodanimi funkcijami
analize in spremljanja podatkov.

OPC UA
Vmesniki in RFID naprave podpirajo

standardizirani komunikacijski
protokol OPC-UA

https://www.tipteh.si/plc-krmilniki-komunikacijska-oprema/oblacne-resitve-za-industrijo-4-0/
https://www.tipteh.si/opc-ua-standard-za-komunikacijo/
https://www.tipteh.si/mqtt/
https://www.tipteh.si/senzorika-induktivni-senzorji-fotocelica/senzorji-pametne-resitve-turck/


Sodobno vodenje
delovnega procesa

Posodobite vodenje delovnega ali
servisnega procesa z inovativno
kombinacijo obogatene resničnosti in 
nosljivih naprav ter tako povečajte 
produktivnost, učinkovitost in kakovost 
proizvodnje, zmanjšajte možnost človeških
napak in prihranite dragoceni čas!

Industrija 4.0
Primeri rešitev, ki vam jih
ponujamo v podjetju Tipteh

Digitalizirajte in racionalizirajte delo vaših 
zaposlenih v proizvodnih obratih ali na 
terenu. S kombinacijo celovite rešitve 
Frontline podjetja Ubimax in nosljivih naprav:

- poskrbite za učinkovito dopolnitev vašega
delovnega procesa z digitalnimi elementi,
poenostavitev kompleksnih nalog ter
izboljšanje učinkovitosti in kvalitete
izvedbe del,

- omogočite posredovanje navodil za delo
izvajalcem v obliki besedila, videa ali
glasovnega zapisa in s tem dvignete kvaliteto
dela ter zmanjšate možnosti napak,

- olajšate in pospešite usposabljanje manj
izkušenih ali novih delavcev.

Orodja platforme Frontline vam lahko po želji 
prilagodimo za:

- vodenje sestave kompleksnejših ali unikatnih
(maloserijskih) proizvodov,

- izvajanje postopkov servisnih in
vzdrževalnih del ali

- opravljanje tovarniških testov.
S tem izrazito zmanjšate možnost napak, po
koncu postopka pa vam je na voljo samodejno
kreirano delovno poročilo z opisanimi koraki
ter s slikovnim in video materialom.

Glede na vaše potrebe izdelamo custom 
aplikacije za pametne nosljive naprave v 
programu Creator. S prostoročno uporabo 
pametnih očal Vuzix si lahko zagotovite kar 
25% prihranek časa ter skoraj popolno odpravo 
napak v proizvodnem procesu.

S programom Command Center lahko
pregledno upravljate naloge vseh uporabnikov 
na enem mestu.
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Kliknite in poglejte video

www.youtube.com/watch?v=ENUCXX2fz-c&t=3sideo/
https://www.tipteh.si/vuzix-pametna-ocala/
https://www.tipteh.si/industrijski-racunalniki/obogatena-resnicnost/


S sodobnimi komunikacijskimi orodji za 
oddaljeni dostop podjetja Secomea vam 
omogočimo aktivni nadzor, upravljanje in 
servisiranje strojev in naprav, ne glede na 
lokacijo in čas. Izkoristite možnosti:

- prejema sporočila o nepravilnem delovanju 
     stroja ali naprave na mobilni telefon,
- oddaljenega programiranja in diagnostike 
    PLC, HMI in ostalih pametnih naprav,
- pridobivanja vpogleda v podatke na
    nadzorni plošči,

- pridobivanja žive slike od vzdrževalca 
    naprave s terena, ki jo obogatite z
    digitalnimi elementi in pošljite na nosljivo 
    napravo,
- vzpostavitve oddaljenega video klica ali 
    posredovanja slike in zvoka sodelujočim v
     videokonferenci, in še mnogo več.

Z uporabo oddaljenega dostopa učinkoviteje 
in z minimalnimi stroški usmerjajte izvajalca 
na terenu in mu zagotovite takojšnjo
strokovno asistenco med postopkom odprave 
napake na stroju ali napravi.

Nudenje in prejemanje
oddaljene podpore

Zagotovite si učinkovito delo v industriji 
z oddaljenim dostopom do naprav in
oddaljeno podporo z možnostjo
aktivnega nadzora. Nudite ali prejmite 
pomoč pri upravljanju in servisiranju 
vaših naprav kadarkoli, kjerkoli in od 
koderkoli ter tako prihranite denar in 
dragoceni čas!
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Kliknite in poglejte video

https://www.youtube.com/watch?v=GZyaw6fb6_c
https://www.tipteh.si/secomea/
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Naše rešitve z uvedbo strojnega vida poskrbijo 
za povrnitev vaše naložbe z:

- odpravo napak v proizvodni liniji – 
proizvajalci kakovostnih proizvodov si 
proizvodov z napako ne morete privoščiti, 
saj večajo količino odpadnih izdelkov, 
kapitalske stoške in povzročijo
nezadovoljstvo vaših kupcev. Poiščite in 
odstranite jih torej še preden pridejo v 
dobavno verigo in postanejo strošek. 

Kliknite in poglejte video

Kliknite in poglejte video

Kontrola proizvodov

Z uvedbo strojnega vida in robotizacijo 
proizvodnje poskrbite za neprekinjen, 
učinkovit pregled vaših proizvodov.
S pravočasnim odkrivanjem in
odpravljanjem napak zmanjšajte količino 
odpadnih proizvodov in proizvodne 
stroške, povečajte zadovoljstvo kupcev ter 
tako dvignite svoj ugled in izboljšajte 
poslovni rezultat!

- nadzorom postopka sestavljanja končnega 
izdelka – že en neprimeren ali nenatančno 
pregledan gradnik lahko pomeni popolno 
neuporabnost sestavljenega končnega 
izdelka ali okvare na proizvodni liniji. Z 
neprekinjenim in natančnim nadzorom se 
izognite dragim napakam in zagotovite 
stroškovno učinkovitost svoje proizvodnje.

- avtomatizacijo proizvodnje – opremljanje 
proizvodnje z robotiziranimi rešitvami, 
vodenim strojnim vidom ter nadomeščanje 
dragih in neprilagodljivih mehanskih
postopkov s tehnologijo strojnega vida vam 
zagotovi prožnejšo in stroškovno
učinkovitejšo proizvodnjo. Uporaba robotov 
z "očmi" zmanjša proizvodna ozka grla in v 
kratkem času občutno zniža vaše
investicijske in proizvodne stroške.

https://www.youtube.com/watch?v=DsNW5cFf-1s
https://www.youtube.com/watch?v=a9K563V52VQ
https://www.tipteh.si/strojni-vid/


Za izboljšanje proizvodnje in izogib potencial-
nim težavam, vam ponujamo celostno rešitev:

- zajema podatkov na vaših strojih in napravah,
- integracije vmesniških modulov za transport

podatkov na strežnike oblačnih ponudnikov,
- stabilnega, varnega in enostavnega dostopa

do podatkov preko pametnih naprav in
računalnikov ter

- oblačnih storitev za zbiranje in vizualizacijo
podatkov v realnem času ter izračun vred-
nosti OEE.

Vrednost OEE (Overall Equipment 
Effectiveness) je produkt treh kazalnikov: 
razpoložljivosti, zmogljivosti in kvalitete 
proizvodnje. V vsakem trenutku vam 
omogoča vpogled v doseganje vaših željenih 
proizvod-nih ciljev. Sočasno je lahko osnova za 
obračun pri uporabi poslovnega modela EaaS
(Equipment-as-a-Service) oz. MaaS 
(Machine-as-a-service), ki se vedno bolj 
uveljavljata. 

Kliknite in poglejte video

Spremljanje učinkovitosti 
proizvodnih procesov - OEE

Spremljajte učinkovitost svojih proizvod-
nih procesov, da jih boste pravočasno in 
uspešno optimizirali in z izboljšavami 
dosegli željene cilje!

https://www.youtube.com/watch?v=PdX7R42tQFI
https://www.tipteh.si/plc-krmilniki-komunikacijska-oprema/data-collection-module-secomea/


Zagotovimo vam pridobivanje podatkov o 
porabi energije na vseh svojih strojih in
napravah ne glede na energent. Podatke 
uporabite za pregled, izračune ali primerjavo, 
omogočijo pa vam tudi identifikacijo večjih 
porabnikov. Pri teh lahko že z majhnimi
optimizacijami dosežete velik prihranek.

Podatke prikažite kot:

- trenutne vrednosti porabe,
- trende v različnih časovnih intervalih ali
- specifično porabo energije.

Spremljajte tudi izhodne parametre pri 
specifični rabi energije na vaših strojih in 
napravah, npr.:
- pretok stisnjenega zraka (kompresorji za
    stisnjen zrak),
- proizvedeno toploto v obliki tople/vroče 
vode/pare (toplotne črpalke),
- število končnih proizvodov (stroji v proizvodnji),

- količino predelanih materialov (procesna
    oprema),
- količino pretovorjenih izdelkov in izdelkov
    na zalogi (logistika), in ugotovite, če delujejo
    optimalno in dosegajo zahtevano kapaciteto.

Z uporabo naših orodij za spremljanje porabe 
energije znižajte svoje stroške za energijo. S 
pregledno optimizacijo delovanja strojev in 
naprav boste pridobili možnost spremljanja 
rezultatov izvedenih posegov oz. sprememb. 
Porabo energije lahko v vsakem trenutku 
spremljate preko računalnika, tablice ali 
mobilnega telefona, iz katerekoli lokacije.

Spremljanje porabe energije

S spremljanjem porabe energije
optimizirajte delovanje naprav v svojem 
proizvodnem procesu in tako povečajte 
energetsko učinkovitost ter znižajte 
stroške proizvodnje!

https://www.tipteh.si/plc-krmilniki-komunikacijska-oprema/nadzor-strojev/


vibrations

temperature

pressure
system

Kliknite in poglejte video

Prediktivno vzdrževanje temelji na procesu 
stalnega zbiranja podatkov o vitalnih delih 
stroja in naprave. Ti podatki vam omogočijo 
natančno določitev potrebe po vzdrževanju, ki 
ne sledi le časovnim intervalom po priporočilih 
proizvajalca, brez upoštevanja podatkov o 
dejanskem stanju opreme.

Z našo rešitvijo prediktivnega vzdrževanja 
pravočasno in učinkovito identificirajte 
kritične spremembe v delovanju stroja ali 
naprave in preprečite okvare in nenaden izpad 
proizvodnje. Na ta način izboljšajte
produktivnost, kvaliteto proizvodov, prihranite 
čas, znižajte količino neustreznih izdelkov in 
tako zmanjšajte stroške svoje proizvodnje.

Pravočasno in učinkovito zaznajte npr. 
povečanje vibracij, če naprava ni uravnotežena,
je nepravilno nastavljena, so deli odviti ali 
iztrošeni oz. v slabem stanju ali pa zaznajte 
prekomerno povišanje temperature. Posledica 
obeh kritičnih sprememb vitalnih delov strojev 
in naprav so okvare, ki jih s stalnim nadzorom 
lahko preprečite.

Spremljanje stanja strojev in 
naprav in prediktivno vzdrževanje

Spremljajte stanje svojih strojev in naprav 
in s predvidljivim pristopom k njihovemu 
vzdrževanju zagotovite optimalno
uporabo in ohranjanje vaših sredstev, ob 
sočasnem zmanjševanju števila zastojev v 
proizvodnji, znižanju stroškov obratovanja 
in vzdrževanja!

https://www.youtube.com/watch?v=6qg8-PxhJU0
https://www.tipteh.si/senzorika-induktivni-senzorji-fotocelica/internet-stvari/


Kliknite in poglejte video

Z večjo preglednostjo vam omogočimo 
prepoznavo ozkih grl in potencialnih šibkosti 
svoje proizvodnje in možnost njihove 
odprave.

S sledenjem povečajte učinkovitost v 
proizvodnji in logistiki:
- poenostavite upravljanje zalog,
- zagotovite identifikacijo sledenja pretoka

blaga v proizvodnji, intralogistiki in skladišču,
- zagotovite sočasno branje več oznak naenkrat.

S sledenjem izboljšajte kvaliteto svoje proizvodnje:
- odpravite napake pri menjavi orodij,

vstavljanju materiala,
- povečajte preglednost pretoka proizvodnih
    sredstev vzdolž celotne dobavne verige,
- zagotovite zaščito pred nedovoljenim

kopiranjem s pomočjo individualnega
kodiranja.

Izkoristite visoko prilagodljivost naših rešitev na 
področju sledenja kot naložbo za prihodnost:
- razširljiv sistem RFID, ki ga sestavljajo

oznake, bralne / pisalne glave, vmesniki,
povezljivost in odprte tehnologije,

- zapisljive oznake za trajnostno uporabo,
- kombinirani HF in UHF sistem za različne

zahteve ali razširitve.

Izkoristite možnost IIoT aplikacije preko
komunikacijskega protokola OPC UA in s tem:
- neodvisno od platforme (Linux (JAVA), Apple,

Windows) vključite svoje RFID in BAR-kodne
rešitve v sisteme planiranja elementov
(ERP), sisteme odločanja o proizvodnji
(MES) ter oblačne sisteme,

- omogočite izmenjavo naprav različnih
proizvajalcev v svojih proizvodnih sistemih,
če komponente premorejo Auto ID
Companion specifikacijo.

Zagotovite si učinkovito povezavo opreme 
različnih proizvajalcev na različnih platformah. 
Na voljo vam je RFID vmesnik s strežnikom 
OPC UA, ki za varno komunikacijo omogoča 
hkratno priključitev HF in UHF čitalcev.

Sledenje v proizvodnem procesu

Z natančnim in učinkovitim sledenjem 
delovanja svojih strojev, naprav, orodij in 
materiala v realnem času, povečajte 
preglednost proizvodnje in tako zmanjša-
jte proizvodne stroške, skrajšajte dobavne 
roke, zmanjšajte število napak in poveča-
jte proizvodno učinkovitost!

https://www.tipteh.si/citalec-crtne-kode-in-logisticna-oprema/
https://www.tipteh.si/citalec-crtne-kode-in-logisticna-oprema/rfid-citalci-za-industrijo/
https://www.youtube.com/watch?v=O3wJx8q8VHA&feature=emb_title

