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»Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. 

Operacija se izvaja v okviru Operativnega program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, 1. razvojne prioritete: 

Konkurenčnost podjetij in raziskovalna odličnost;  prednostne usmeritve 1.1.: Izboljšanje konkurenčnih sposobnosti podjetij in raziskovalna odličnost.«
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Ljubljanska c. 24a, 4000 Kranj
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Predstavitev podruPredstavitev podružžnice 8nice 8

Ustanovljena s strani podjetja IskraUstanovljena s strani podjetja Iskra--MIS d.d. (od 21.06.2012 Iskra Sistemi d.d.)MIS d.d. (od 21.06.2012 Iskra Sistemi d.d.)

Glavna dejavnost: Razvoj moGlavna dejavnost: Razvoj moččnostnih stikalnih elementov z vgrajeno elektroniko oziroma nostnih stikalnih elementov z vgrajeno elektroniko oziroma izvajanje 
raziskav in razvoja elektronike za nadzor in upravljanje elementov stikalne tehnike.

Delovna področja:

• merjenje veličin (števci energije) in pretvorba merilnih veličin v podatke (merilniki energije)

• digitalna obdelava signalov (digitalno procesiranje) ter izvajanje procesnih algoritmov v realnem 
času 

• izvajanje zaščitnih ukrepov (zaščita in krmiljenje) 

• razvoj komunikacijskih vmesnikov in protokolov (komunikacija)

• razvoj močnostnih stikalnih elementov in elektromagnetnih mehanizmov za njihovo krmiljenje
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•• Podprojekti (9):Podprojekti (9):
• Merilnik diferenčnih tokov v FID stikalu 
• Elektronski sklop za krmiljenje porabe v bistabilnem stikalu
• Generični merilnik in števec energije 
• MBUS komunikacijski vmesnik 
• DNP3 komunikacijski vmesnik 
• IEC61850 komunikacijski vmesnik 
• Omrežni koncentrator in protokolni konverter 
• Generični elektronski zaščitni element
• Raziskave novih materialov za stikalno tehniko 

• Močnostni stikalni element – glavni projekt

•• Aktivnosti Aktivnosti (8):(8):
•• Osem procesnih aktivnosti, kjer smo konOsem procesnih aktivnosti, kjer smo konččali pribliali približžno na 3/4poti (zakljuno na 3/4poti (zaključčili smo vse glavne podprojektne ili smo vse glavne podprojektne 

aktivnosti, na osnovi katerih lahko podprojekte zdruaktivnosti, na osnovi katerih lahko podprojekte združžujemo v konujemo v konččni projekt moni projekt moččnostnega stikalnega nostnega stikalnega 
elementa)elementa)
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•• V letu 2011 (7 zaposlenih)V letu 2011 (7 zaposlenih)

•• Dr. MatjaDr. Matjažž VerderberVerderber

•• Jure MoJure Moččniknik

•• JoJožže Koe Košširir

•• Aleksandar PetkovskiAleksandar Petkovski

•• Andrej VidenAndrej Videnššekek

•• Marko RodeMarko Rode

•• JoJožže e ŠŠubicubic

Zaposleni v podruZaposleni v podružžnici 8nici 8

•• V letu 2012 (15 zaposlenih)V letu 2012 (15 zaposlenih)

•• Dr. MatjaDr. Matjažž VerderberVerderber

•• Jure MoJure Moččniknik

•• JoJožže Koe Košširir

•• Aleksandar PetkovskiAleksandar Petkovski

•• Andrej VidenAndrej Videnššekek

•• Marko RodeMarko Rode

•• JoJožže e ŠŠubicubic

•• Rafko BertonceljRafko Bertoncelj

•• Peter PoklukarPeter Poklukar

•• Dr. Edvard VovkDr. Edvard Vovk

•• MatjaMatjažž MurovecMurovec

•• Franc RozmanFranc Rozman

•• Nejc KozjekNejc Kozjek

•• Dr. MatjaDr. Matjažž FincFinc

•• Dr. Janez HumarDr. Janez Humar

•• V letu 2013 (16 zaposlenih)V letu 2013 (16 zaposlenih)

•• Dr. MatjaDr. Matjažž VerderberVerderber

•• Jure MoJure Moččniknik

•• JoJožže Koe Košširir

•• Aleksandar PetkovskiAleksandar Petkovski

•• Andrej VidenAndrej Videnššekek

•• JoJožže e ŠŠubicubic

•• Rafko BertonceljRafko Bertoncelj

•• Peter PoklukarPeter Poklukar

•• Dr. Edvard VovkDr. Edvard Vovk

•• MatjaMatjažž MurovecMurovec

•• Franc RozmanFranc Rozman

•• Dr. MatjaDr. Matjažž FincFinc

•• Dr. Janez HumarDr. Janez Humar

•• Niko TruhaNiko Truhaččevev

•• Borut KordeBorut Kordežž

•• Pavel OmanPavel Oman
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Podprojekt: GeneriPodprojekt: Generiččni merilnik in ni merilnik in 

šštevec energijetevec energije

• Enofazni števec energije za tokove do 65 A (Imax)

• MID odobritev (WM1M6)

• Klasa 1 za merjenje delovne energije po EN 62053-

21 in B po standardu EN 50470-3

• Klasa 2 za merjenje jalove energije po EN 62053-23

• Nazivna frekvenca 50 in 60 Hz

• Pulzni izhod po EN 62053-31 A&B 

• Serijska RS485 povezava 

• Tarifni vhod

• Display LCD 7+1 digit (100 Wh resolucija)

• Multifunkcijski front LED panel

• 2 DIN-rail široka montaža po EN 60715



6

Podprojekt: Merilnik diferenPodprojekt: Merilnik diferenččnih nih 

tokov v FID stikalutokov v FID stikalu

• FID stikalo tipa B (tipa B+ in B++ v razvoju - 2014)

• Stikalo tipa B občutljivo na:
sinusne diferenčne tokove (50/60 Hz),  enosmerne 
pulzirajoče diferenčne tokove, sinusne diferenčne 
tokove do 1 000 Hz, za sestavljene diferenčne tokove 
(f / 10,  50 in 1.000 Hz), za izmenične diferenčne 
tokove , ki so superponirani na gladki enosmerni tok , 
za enosmerne pulzirajoče diferenčne tokove, ki so 
superponirani na gladki enosmerni tok, za enosmerne 
diferenčne tokove, ki izvirajo iz usmerniških vezij, za 
gladke enosmerne diferenčne tokove  (nov standard 
na področju zaščite električnih inštalacij, ponekod V 
EU že v veljavi)

• Stikalo tipa B+ občutljivo na:
za sinusne diferenčne tokove do 20kHZ po VDE 0664-
400  (uporaba na področju zaščite elektronske 
opreme, npr. frekvenčnih konvertejev, … )

• Stikalo tipa B++ (nadgradnja tipa B+ za frekvence do 
1MHz (močno izboljšana uporaba na področju 
protipožarne zaščite )
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Podprojekt: El. sklop za krmiljenje Podprojekt: El. sklop za krmiljenje 

porabe v bistabilnem stikaluporabe v bistabilnem stikalu

• Bistabilno stikalo (32A, 63A v razvoju) z možnostjo  

krmiljenja in komunikacije (MBUS, DNP3)

• Bistabilno stikalo, kjer preklope stikala izvajamo  

pulzno in dosegamo ničelno lastno porabo v 

mirovnem stanju (področja uporabe naprednega 

merjenja in učinkovite rabe energije) 

• Možnost tako elektronskega nadzora  (preko 

komunikacije) in mehanskega nadzora statusa 

preklopa (dvojna raba, sekundarna kontrola, 

izboljšana varnost) 

• Zaradi daljinskega krmiljenja širok spekter uporabe 

(pametne inštalacije, optimizacija porabe, industrijsko 

področje krmiljenj, razsvetljava, električno ogrevanje, 

električni motorji, …)
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•• Smo odprti za vsakrSmo odprti za vsakrššno partnersko sodelovanjeno partnersko sodelovanje
•• Zaradi intenzivnega investicijskega ciklusa v letih  2011Zaradi intenzivnega investicijskega ciklusa v letih  2011--2012 2012 
(ca. 1,2 Milijon EUR za SA2) razpolagamo z najmodernej(ca. 1,2 Milijon EUR za SA2) razpolagamo z najmodernejššo o 
opremo za zasnovo, razvoj, izdelavo in testiranje elektronskih opremo za zasnovo, razvoj, izdelavo in testiranje elektronskih 
vezij  vezij  
•• NaNašši sodelavci razpolagajo z i sodelavci razpolagajo z šširokim spektrom znanj potrebnih   irokim spektrom znanj potrebnih   
za zasnovo najkompleksnejza zasnovo najkompleksnejšših elektronskih in elektromehanskih ih elektronskih in elektromehanskih 
sklopov (kot npr. zasklopov (kot npr. zaššččitnih FID stikal, varitnih FID stikal, varččnih bistabilnih stikal, nih bistabilnih stikal, 
merilnikov in merilnikov in šštevcev energije, intevcev energije, inšštalacijskih stikalnih elementov talacijskih stikalnih elementov 
(pametni dom, upravljanje z energijo,  in(pametni dom, upravljanje z energijo,  inšštalacije, talacije, ……))

Znanja in oprema podruZnanja in oprema podružžnice 8nice 8
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SMT linija za izdelavo tiskanih vezij

Klimatska komora -40 do +70 st.

Specialna oprema (parno spajkanje, rework, …)

Testiranje prebojev

Testiranje sevalnih motenj

Oprema za EMC meritve
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HVALA ZA POZORNOST

Kontakt:      janez.smid@iskrasistemi.si

matjaz.verderber@rc-enem.si


