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NASLOV 

Identifikacija aplikacij in ovrednotenje trţnega potenciala za tehnologijo 

Celeris 

IZVLEČEK 

Diplomsko delo obravnava vodenje asinhronskih motorjev v zahtevnejših 

aplikacijah, ko potrebujemo inverter. Predstavljen je inverter Celeris podjetja Atech, 

ki je bil razvit za posebno aplikacijo, podjetje pa ţeli v naslednji fazi poiskati 

dodatne moţnosti za prodajo tega inverterja. Inverter Celeris je primerjan z izdelki 

nekaterih drugih proizvajalcev po karakteristikah in ceni. Predstavljene so razmere 

na evropskem trţišču tako elektromotorjev razreda moči primernega za inverter 

Celeris, kot tudi velikosti in trendov trţišča primerljivih inverterjev drugih 

proizvajalcev. Izpeljana je SWOT analiza za tehnologijo Celeris. Predlagane, opisane 

in segmentirane so moţne aplikacije inverterja in izbran prednostni segment. Opisan 

in predstavljen je koncept izdelka ter izbran najprimernejši trţni kanal. Predstavljene 

pa so tudi smernice za oblikovanje informacijskega lista in spletne strani, ki 

predstavlja vse podrobnosti inverterja Celeris. 
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TITLE 

Identification of new market potentials for the Celeris power inverter 

ABSTRACT 

The underlying work is devoted to identifying new application niches for a recently 

developed power inverter which was originally designed for a specific application. In 

the thesis first the principles of operation of the electric motor, in particular the 

multi-phase induction AC motor and vector control are presented as they are the 

basis for the Celeris inverter. The Celeris inverter is presented and also compared 

with some servo drives and other AC induction motors from other manufacturers 

regarding their dynamic properties and price. The European market of electric 

motors and inverter modules is analyzed. The SWOT analysis regarding the 

technology is performed. Some possible applications are suggested. Guidelines for 

the design of the information sheet and web page for the Celeris inverter are set. 
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1 UVOD 

Hitro razvijajoči tempo modernih tehnologij od proizvajalcev elektronske opreme 

terja, da neprestano stremijo za načini, kako izboljšati svoje izdelke ter tako slediti 

konkurenci, ali pa še bolje, biti korak pred njo. To je privedlo do tega, da je skoraj 

nemogoče, da ne bi našli elektronske naprave, ki bi ustregla našim potrebam. Slednje 

velja ţe na trgu potrošne elektronike, ko pa se ozremo na področje industrijske 

elektronike, postane vse še toliko bolj očitno. Tako je na tem področju praktično 

nemogoče najti novo trţno nišo. Ali pač? 

Vsebina poglavij, ki sledijo, je nastala na podlagi praktičnega usposabljanja v 

podjetju ATech elektronika d.o.o., ki je za znanega kupca razvilo in proizvedlo 

inverterski modul, ki omogoča, da indukcijski elektromotor vodimo z nivojem 

natančnosti in dinamike, ki je primerljiv s servomotorji. Obenem pa je inverterski 

modul cenovno ugodnejši od primerljivih modulov velikih proizvajalcev.  

Vendar pa takšen inverterski modul ni primeren za uporabo le na področju, za 

katerega je bilo razvito. Tako je nastala ideja, da se na trg plasira inverter Celeris.  

Število implementacij, ki si jih lahko zamislimo, ko preučimo, kako natančno orodje 

postane indukcijski motor s pomočjo inverterja Celeris, je ogromno. Vendar pa je, 

preden takšen izdelek vpeljemo na trg, potrebno proučiti, ali se dejansko izplača 

vlagati trud in sredstva v oblikovanje ponudbe. 

1.1 Namen diplomskega dela 

Namen diplomskega dela je spoznati delovanje elektromotorja, preučiti in opisati 

različne načine vodenja elektromotorjev ter spoznati razmere na trgu elektromotorjev 

in kontrolne elektronike v takšni meri, da lahko identificiramo trţne potenciale 

novega izdelka. 

1.2 Metodologija diplomskega dela 

Za razumevanje problema so predstavljeni osnovni principi delovanja in vodenja 

elektromotorjev s poudarkom na delovanju inverterskih modulov. Poznavanje 

delovanja omogoča analizo trga in primerjavo s konkurenčnimi izdelki. Predstavljena 
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je SWOT analiza ter postopki za oblikovanje trţenjsko-komunikacijskega spleta in 

podani so predlogi za uspešno trţenje izdelka. 

1.3 Cilji diplomskega dela 

Cilj diplomskega dela je na podlagi analiz spoznati razmere na trgu elektromotorjev 

in kontrolne elektronike, ugotoviti primerjalne prednosti za inverter Celeris, 

predlagati načine trţenja ter primeren trţni kanal. 
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2 ELEKTROMOTORJI 

2.1 Delovanje elektromotorja 

Delovanje električnega motorja najlaţe razloţimo z modelom motorja s trajnimi 

magneti na enosmerno napetost. Glavni sestavni deli takšnega motorja so rotorska os 

z navitji, komutator, krtačke in trajni magnet. 

 

Slika 1: Sestavni deli krtačnega elektromotorja in sile, ki delujejo nanje  

(Vir: commons.wikimedia.org, 2010) 

Zaradi laţje predstave naj bo navitje sestavljeno iz zanke z le enim vodnikom, kot je 

to prikazano na sliki 1. Kadar na krtačke priključimo enosmerno napetost, skozi 

zanko preko komutatorja steče električni tok. Na zanko delujejo magnetne sile. 

Velikost teh sil je odvisna od toka I, ki teče skozi zanko, dolţine zanke v magnetnem 

polju L, ter jakosti magnetnega polja trajnega magneta B. Velikost magnetne sile 

izračunamo po naslednji enačbi: 

 𝐹 = 𝐼 ∙ 𝐿 ∙ 𝐵. (1)  

Vsota sil na zanko je enaka nič (slika 1), vsota navora pa je različna od nič in 

povzroči vrtenje zanke. Navor, ki deluje na zanko, je: 
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 𝑀 = 𝐼 ∙ 𝐿 ∙ 𝐵 ∙ sin𝛼. (2)  

Kot α predstavlja kot med ravnino magnetnega polja trajnega magneta in stranico 

magnetne zanke.  

Magnetna zanka se tako zasuče vse do točke, kjer je postavljena prečno na polje in je 

sin𝛼 =  0, kar je tudi razvidno iz slike 2. Zaradi vztrajnosti sicer prečka to 

ravnovesno lego, vendar bi potem obstala. Zato komutator poskrbi, da se v tej točki 

tok skozi zanko obrne. S tem se ohrani smer navora in s tem tudi smer vrtenja zanke.  

 

Slika 2: Navor v elektromotorju (Vir: commons.wikimedia.org, 2010) 

Rotor motorja je bil zaradi laţjega opisa predstavljen kot zanka, v dejanskem 

elektromotorju je navitje z večjim številom ovojev, zato sta sila in navor:  

 𝐹 = 𝑁 ∙ 𝐼 ∙ 𝐿 ∙ 𝐵; (3)  

 𝑀 = 𝑁 ∙ 𝐼 ∙ 𝐿 ∙ 𝐵 ∙ sin𝛼; (4)  

kjer je N število ovojev navitja. 
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Rotor elektromotorja se vrti z določeno hitrostjo, ki je izraţena v obratih na sekundo. 

Navor in moč, ki ju elektromotor razvije, povezuje enačba: 

 

 

𝑃 = 𝑀 ∙ 𝜔 = 𝑀 ∙ 2𝜋𝜈; (5)  

kjer 𝜔 pomeni kotno hitrost in 𝜈 frekvenco rotorja (frekvenca = 1/število obratov na 

sekundo).  

Krtačni enosmerni motor je sicer preproste izvedbe, vendar dobro sluţi za 

ponazoritev principa delovanja elektromotorja. V močnejših in večjih 

elektromotorjih trajni magnet zamenjamo z električnimi navitji, ki proizvajajo 

magnetno polje. Na rotorju pa je vgrajeno jedro iz feromagnetne snovi. (Beckmann 

in drugi, 2003) 

2.2 Pregled in razčlenitev elektromotorjev 

Elektromotorji se najpogosteje delijo glede na vrsto napetosti, s katero vzbujamo 

elektromotor, moč elektromotorja, način zagona in ponavljanja ciklov in še številne 

druge lastnosti (Beckmann in drugi, 2003). Na sliki 3 so elektromotorji razvrščeni 

glede na vrsto napetosti in način zagona. 

ELEKTROMOTORJI

Krtačni

DC – enosmerna 

napetost

AC - izmenična 

napetost

Brezkrtačni Enofazni Večfazni

Trajni magnet

Vzporedno 

vzbujani

Zaporedno 

vzbujani

Mešano vzbujani

Brezkrtačni DC 

motor

Koračni

S pomožno fazo Sinhronski

Asinhronski

Zaporedno 

vzbujani

Z zasenčenim 

polom

Trajni magnet

Koračni

 

Slika 3: Razčlenitev vrst elektromotorjev 
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2.2.1 Elektromotorji na enosmerno napetost – DC elektromotorji 

DC elektromotorji (DC pomeni okrajšavo za angleški izraz direct current) so 

namenjeni priklopu na enosmerno napetost. Ta izvedba elektromotorjev je med 

najbolj preprostimi za izdelavo in za regulacijo. DC elektromotorji so sestavljeni iz 

rotorja in statorja, pri krtačnem motorju še iz krtačk in komutatorja. 

Krtačni DC elektromotorji 

Krtačni elektromotorji so dobili svoje ime zaradi grafitnih krtačk. Krtačke skupaj s 

komutatorjem skrbijo, da se magnetno polje v elektromotorju neprestano spreminja 

glede na poloţaj rotorja. Na ta način se magnetni polji statorja in rotorja neprestano 

razlikujeta, kar povzroča vrtenje rotorja elektromotorja. Zaradi izvedbe motorja pa je 

preprosta tudi regulacija moči in vrtilnega momenta elektromotorja, saj lahko oboje 

uravnavamo s spreminjanjem tako rotorskega kot statorskega električnega toka ali 

kar obeh. 

Krtačni elektromotorji so lahki, robustni in vzdrţljivi. Njihove slabosti pa se kaţejo 

prav pri ščetkah. Ščetke morajo biti v stalnem stiku s komutatorjem, da lahko 

elektromotor deluje. To povzroči obrabo krtačk in s časom potrebo po zamenjavi, 

hkrati pa z obrabo krtačk nastaja tudi prah, ki lahko povzroči slabše delovanje ali 

celo okvaro elektromotorja samega. 

Brezkrtačni DC motorji 

Brezkrtačni motorji nimajo komutatorja in krtačk. Za spreminjanje napetosti in toka 

na navitjih skrbi elektronika. Z odstranitvijo krtačk in komutatorja odpravimo 

njihove slabosti, kot so hrup, prašenje in obraba krtačk.  

Najbolj pomembne implementacije brezkrtačnih DC elektromotorjev so v 

servomotornih aplikacijah. Brezkrtačni elektromotorji namreč zaradi svoje sestave 

omogočajo izjemno kratke zagonske in zavorne čase ter hitro spremembo smeri 

vrtenja. 
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2.2.2 Elektromotorji na izmenično napetost – AC elektromotorji 

Elektromotorji na izmenično napetost so namenjeni za priključitev na izmenične 

napetosti. Sestavljeni so iz dveh glavnih delov, iz rotorja in statorja. Ta je grajen 

tako, da sta po dve zaporedni statorski navitji postavljeni v razmiku 120°. V motorju 

so trije taki zaporedni pari. Stator je priključen na enofazno ali večfazno izmenično 

napetost, tako tudi ločimo enofazne ali večfazne motorje. Rotor motorja pa se vrti 

znotraj statorja skupaj s kratkostično kletko, ki je pritrjena na os rotorja. 

Ko AC motor priključimo na vir napetosti skozi statorska navitja, steče tok, ki v 

zračni reţi elektromotorja; to je reţa med statorjem in rotorjem, ustvari vrtilno 

magnetno polje. Vrtilno magnetno polje je takšno magnetno polje znotraj 

elektromotorja, ki zaradi izvedbe statorja (slika 4) neprestano spreminja orientacijo 

ravnine magnetnega polja in se tako vrti.  

 

Slika 4 : Postavitev navitij v asinhronem AC motorju (Vir: bighthub.com, 2011) 

Magnetno polje v zračni reţi povzroči, da se tudi v kratkostični kletki zaradi 

indukcije pojavi električni tok, ki ustvari magnetno polje kletke. Magnetni polji 

statorja in rotorja tudi v teh motorjih, podobno kot je opisano v poglavju 2.1, 

ustvarjata magnetne sile, ki privedejo do pojava navora na rotorju. Statorska navitja 

so v statorju porazdeljena tako, da se magnetno polje v zračni reţi motorja 

nepretrgoma vrti. To ima za posledico vrtenje induciranega magnetnega polja v 

kletki na rotorju, ki se kaţe kot vrtenje rotorja elektromotorja. 
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Enofazni AC motorji 

Enofazni motorji so namenjeni priključitvi na enofazno izmenično napetost. Ta je v 

Evropi navadno 230 V/50 Hz. Na razpolago pa je le ena faza, zato je potrebo fazni 

zamik na statorskem navitju ustvariti s pomočjo električnih naprav. 

 

 

Slika 5: Sestavni deli asinhronskega elektromotorja (vir: www.jameselectric.com, 

2010) 

Večfazni AC motorji 

Večfazne AC motorje delimo predvsem glede na vrtilno hitrost rotorja v primerjavi z 

vrtilno hitrostjo magnetnega polja statorja. 

Ločimo: 

 Asinhronski AC motor (slika 5): Asinhronski izmenični motor je mogoče 

priklopiti na enofazno in tudi na večfazno napetost. Motor je sestavljen iz 

dveh glavnih delov; statorja in rotorja. Stator je navadno sestavljen iz več 

navitij, po katerih med delovanjem elektromotorja teče električni tok, in so 

postavljena tako, da je porazdelitev vrtilnega magnetnega polja kar najbolj 

sinusna; vrtilno magnetno polje je takšno magnetno polje znotraj 

elektromotorja, ki zaradi izvedbe statorja neprestano spreminja orientacijo 

ravnine magnetnega polja in se tako navidezno vrti. Na os rotorja je pritrjena 

kratkostična kletka, ki se vrti znotraj statorja. Magnetno polje, ki ga ustvarja 
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stator, povzroči, da se na kratkostični kletki inducira električni tok, ki ustvari 

magnetno polje rotorja. Sila med magnetnimi polji povzroči vrtenje rotorja. 

Asinhronski motor je svoje ime dobil zaradi tega, ker se magnetno polje 

statorja in magnetno polje rotorja vrtita z zamikom, torej asinhrono. Zamik 

med magnetnimi polji imenujemo 'slip'. Nazivni 'slip' je podatek, ki je 

specifičen za vsak motor posebej in se spreminja z obremenitvijo motorja. 

Izraţa se kot decimalno število med 0 in 1. 

 Sinhronski AC motor: kot ţe ime pove, se pri tej izvedbi motorja rotor vrti 

sinhrono z magnetnim poljem statorja. Rotor je zasnovan kot večpolni 

magnet, ki je napajan z enosmernim tokom. V primeru motorjev manjše 

izvedbe je na rotorju kar trajni magnet. 

Ti motorji imajo zaradi svoje zasnove trdo karakteristiko hitrosti, torej je 

vrtilna hitrost praktično neodvisna od obremenitve. Te vrste motorji ne 

morejo steči sami, zato je potreben zunanji zagon. Ta pred priključitvijo na 

električno omreţje rotor zavrti do sinhrone hitrosti, ki jo narekuje omreţje. 

Če motor mehansko preobremenimo, rotor pade iz sinhronizma in se ustavi. 

Preobremenitev je sicer moţna do dvakratnika nazivne obremenitve, vendar 

le za kratek čas. Če rotor motorja vrtimo z mehansko silo, dobimo na 

priklopih elektromotorja napetost. Tako lahko motor uporabljamo tudi kot 

sinhronski generator. Takšni generatorji so danes v uporabi predvsem v 

večjih elektrarnah. (Beckmann in drugi, 2003) 
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3 VODENJE ELEKTROMOTORJEV 

Če elektromotor priključimo neposredno v električno omreţje, se bo ta začel vrteti z 

nazivno hitrostjo in bo to konstantno hitrost obdrţal, dokler ga ne odklopimo. V 

mnogih primerih uporabe pa to ne zadostuje, bodisi ker so zahtevane različne hitrosti 

vrtenja ali pa postopni zagoni. Ti lahko bistveno zmanjšajo zagonski tok, kar je 

pomembno predvsem pri večjih močeh, hkrati pa se zmanjšajo tudi mehanske 

obremenitve naprave. Tako na primer manipulacijski stroji za varno in učinkovito 

upravljanje z materialom od elektromotorjev zahtevajo neprestano spreminjanje 

smeri in hitrosti vrtenja ter natančno ustavljanje. Tekoči trakovi potrebujejo natančno 

regulacijo hitrosti in smeri vrtenja, nekateri pa tudi ustavljanje na določenem mestu. 

Črpalke za uravnavanje tlaka v cevovodih spreminjajo hitrost vrtenja za 

zagotavljanje potrebnega tlaka. Zahtevne prezračevane aplikacije pa za optimalne 

pogoje zračenja uporabljajo različne reţime delovanja ventilatorjev. 

Za bolj zahtevne aplikacije elektromotorji torej potrebujejo dodatne elektronske 

naprave, ki skrbijo, da so hitrost in smer vrtenja ter moč in navor elektromotorja 

vedno natančno taki, kot jih v danem trenutku potrebujemo. Te elektronske naprave 

so inverterski moduli oziroma inverterji (slika 6). Inverterski moduli lahko od 

kontrolnih enot prejemajo ukaze za hitrost vrtenja, pozicioniranje, pospeševanje ter 

zaviranje rotorja in vse ostale podatke o delovanju motorja. Inverter nato na podlagi 

ukazov logičnih enot prilagodijo napajanje motorja, tako da ta deluje z lastnostmi, ki 

jih v danem trenutku potrebujejo. Tipični vhodi v inverter so: vrtenje v smeri urinega 

kazalca, vrtenje v nasprotni smeri urinega kazalca, zasilna ustavitev, zaviranje, 

referenčne vrednost ter še mnogi drugi. 
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Slika 6 : Primer inverterskega modula (Vir: www.sew-eurodrive.com, 2010) 

Inverterski moduli so priključeni na električno napetost iz omreţja. Ta izmenična 

napetost iz omreţja se na vhodu v inverter z usmernikom najprej pretvori v 

enosmerno napetost. Pri napajalni napetosti 400 V znaša enosmerna napetost, ki jo 

ustvari razmernik 560 V (slika 7). Tranzistorji v razsmerniku (inverterju) nato to 

enosmerno napetost vklapljajo in izklapljajo v določenih intervalih ter tako zopet 

ustvarijo izmenično napetost. Za pretvorbo iz DC nazaj v AC se navadno uporablja 

IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor) tehnologija. Razlika med napetostjo na 

vhodu in izhodu je v tem, da na izhodu dobimo izmenično napetost z nastavljivo 

frekvenco, medtem ko je na vhodu frekvenca fiksna.  

 

Slika 7 : Usmerniški in razsmerniški modul inverterja (Vir: Trzynadlovski, 2001) 
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Inverterski modul upravlja in nadzoruje smer in hitrost vrtenja rotorja elektromotorja, 

pospeševanje rotorja (ang. ramp-up), zaviranje rotorja (ang. ramp-down), moč in 

navor, ki ju motor razvije ter tudi poloţaj, v katerem naj se rotor motorja ustavi. 

Poleg načina delovanja motorja inverter skrbi tudi za varnostne vidike delovanja, kot 

je na primer največji moţni tok motorja in drugi. Vnašanje omenjenih nastavitev se 

opravi ob priklopu inverterja na motor in sistem. Pravimo, da se izvede 

parametrizacija inverterja, ki vključuje, poleg vnašanja podatkov o motorju, tudi vse 

ţe omenjene omejitve in načine delovanja. 

V inverterskem modulu je navadno vgrajen tudi zavorni preklopnik. Kadar motor 

zaviramo, ta postane generator in ustvarja električno energijo. Te električne energije 

pa v veliko primerih ne vračamo nazaj v omreţje. Zavorni preklopnik torej poskrbi, 

da se električna energija, ki jo motor ustvari ob zaviranju, porabi, in sicer tako, da jo 

pretvori v toploto na uporih v preklopniku. (Zavorni preklopnik, 2011) Poleg 

zavornega preklopnika pa je v inverterskih modulih navadno vgrajen tudi mreţni 

filter. Vse električne naprave morajo namreč upoštevati predpise glede motenj 

omreţja (ang. EMI oz. electro magnetic interferences). Mreţni filter poskrbi, da te 

motnje ne bi vplivale na omreţje. (Mreţni filter, 2011) 

Algoritmi, po katerih se frekvenca vodenja motorja preračunava, so različni. V 

glavnem pa jih delimo v dve skupini ‒ skalarno in vektorsko vodenje. Načina se 

razlikujeta glede zahtevnosti vodenja, števila nadzorovanih parametrov, izvedbe 

povratne zanke in še v drugih lastnostih. Osnove obeh načinov vodenja, ki jih 

omogoča tudi inverter Celeris, so opisane v nadaljevanju. 

3.1 Skalarno vodenje 

Skalarno vodenje velja za preprostejšega od obeh načinov vodenja. Izvedeno je lahko  

odprtozančno ali zaprtozančno. Zaprtozančno vodenje v algoritem vključuje tudi 

informacije o stanju motorja, medtem ko odprtozančno vodenje nima povratnih 

informacij. Merjenje parametrov motorja je lahko izvedeno preko senzorjev, če pa ni, 

so vrednosti teh parametrov izračunane na podlagi toka in napetosti ter referenčnih 

vrednosti (Trzyandlowski, 2001). 
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Inverter nadzoruje in upravlja z magnitudo in frekvenco statorskih napetosti ali 

statorskega toka. Tak način je primeren le za preprostejše aplikacije, ki ne zahtevajo 

dinamičnega odziva. 

Odprtozančno skalarno vodenje  

Ta način vodenja se imenuje tudi konstantna napetost/frekvenca. V osnovi ima vsak 

indukcijski elektromotor svojo nazivno napetosti in frekvenco, pri kateri deluje in 

kjer dosega tudi nazivno hitrost vrtenja. Za Evropo velja, da fazna napetost znaša 230 

V (medfazna 400 V) , frekvenca pa 50 Hz.  

Vendar pa lahko s spreminjanjem teh dveh parametrov elektromotorju uravnavamo 

navor in hitrost vrtenja. Najboljše rezultate doseţemo tako, da zmanjšamo napetost in 

frekvenco hkrati in tako ohranimo razmerje med njima. V praktičnem smislu to 

pomeni, da se ob zmanjšanju vrednosti napetosti in frekvence vrtilna hitrost rotorja 

zmanjša, ne da bi se pri tem zmanjšal navor. 

 Tako lahko doseţemo hitrosti, ki so reda velikosti 25‒30 % nazivne hitrosti ob 

nespremenjenem navoru; niţje vrednosti so teţko dosegljive, saj ne moremo dovolj 

natančno kontrolirati motorja v prehodnih stanjih. V kolikor pa napetosti in 

frekvenco vzbujanja elektromotorja povečujemo, seveda tudi tu v enakem razmerju, 

motor preide v področje slabitve polja (ang. field weakening), kar pomeni, da z 

večanjem napetosti in frekvence vzbujanja motorju povečamo hitrost vrtenja, vendar 

pa ima to za posledico padec navora. Hitrosti, ki jih lahko za krajši čas tako 

doseţemo, znašajo do 200 % nazivne hitrosti. (slika 8) 
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Slika 8 : Razmerje med navorom motorja in frekvenco vzbujanja pri odprtozančnem 

skalarnem vodenju (Vir: commons.wikimedia.org, 2011) 

Pri tem načinu vodenja se kontrolira le majhno število parametrov. Načeloma se 

nadzoruje napetost in frekvenco vzbujanja za potrebe vodenja, ter tok, da motorja ne 

preobremenimo. Shema z glavnimi sestavnimi členi je prikazana na sliki 9. 

(Trzyandlowski, 2001) 

 

Slika 9: Osnovna shema odprtozančnega skalarnega vodenja (Vir: Trzynadlowski, 

2001) 
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3.2 Vektorsko vodenje 

Vektorsko vodenje je (Trzynadlowski, 2001) naprednejši princip vodenja 

elektromotorjev, ki omogoča bolj dinamično vodenje in natančnejše uravnavanje 

vseh parametrov delovanja in pozicioniranja rotorja. 

Pri vektorskem vodenju elektromotorjev inverter ne upravlja s skalarnimi vrednostmi 

ukazov in referenc, ampak elektronika vzpostavi vektorski koordinatni sistem z 

izhodiščem v središču rotorja elektromotorja, vektorji pa so sestavljeni iz realne in 

imaginarne komponente. Realno abscisno os x predstavlja vektor magnetnega 

pretoka, medtem ko imaginarno ordinatno os y predstavlja vektor navora. Vektorja 

sta pridobljena tako, da so izmerjene velikosti parametrov po algoritmu preračunane 

v vektorske koordinate. 

Na tak način je omogočeno uravnavanje posebej navora motorja in posebej 

magnetnega polja v motorju. S tem pridobimo moţnost, da z indukcijskim motorjem 

posnemamo delovanje zaporedno vzbujenega DC motorja (Trzynadlowski, 2001) in 

tudi doseţemo podobne dinamične karakteristike.  

Na voljo imamo več vrst vektorskega vodenja. Poleg neposrednega vektorskega 

uravnavanja polja in neposredne vektorske kontrole navora poznamo tudi posredno 

uravnavanje polja. Ta način vektorskega vodenja uporablja tudi inverter Celeris in je 

opisan v nadaljevanju. 

Posredno uravnavanje polja 

Posredno uravnavanje polja (ang. indirect field orientation) (slika 10) omogoča bolj 

natančno vodenje hitrosti vrtenja rotorja. 
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Slika 10: Osnovna shema posrednega uravnavanja polja (Vir: Trzynadlowski, 2001) 

Hitrost vrtenja rotorja je izmerjena s pomočjo senzorja na rotorju samem. Ta hitrost 

se skupaj z referenčno vrednostjo slipa posreduje kalkulatorju, ki izračuna orientacijo 

dejanskega magnetnega polja. Od tu naprej je algoritem vodenja podoben načinu z 

neposrednim vodenjem, kjer inverter preko meritve ali s preračunavanjem ostalih 

merjenih količin ugotovi usmerjenost ter velikost vektorja magnetnega pretoka. 

Referenca za dejansko orientacijo polja se posreduje kontroli orientacije, ki na 

podlagi ukazov za magnetni pretok in navor uravnava delovanje motorja preko 

inverterske elektronike.  
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4 INVERTER CELERIS 

Inverter Celeris je bil razvit v podjetju Atech elektronika kot projekt po naročilu 

znanega kupca. Kupec je za potrebe odmerjanja in dovajanja sestavin v proizvodnji 

spojin predvideval uporabo diafragemskih črpalk, ki omogočajo natančno odmerjanje 

količine sestavin, vendar pa za doseganje zahtevanega nivoja natančnosti uporabljajo 

drage brezkrtačne servomotorje. Za pogon črpalk je kupec predvidel uporabo 

indukcijskega elektromotorja. Diafragemske črpalke potrebujejo za primerno 

delovanje pogon, ki omogoča natančno ustavljanje rotorja. Za zadovoljivo hitrost 

delovanja pa je potrebno tudi, da se elektromotor dovolj hitro zaţene in ustavi. 

Kupec je pri podjetju Atech elektronika d.o.o. naročil razvoj inverterja, ki bi bil 

sposoben zadovoljiti te zahteve. Podjetje Atech elektronika je tak inverter razvilo. 

Dogovor med kupcem in Atech elektroniko pa dovoljuje, da se inverter uporabi tudi 

za druge namene. V podjetju so se torej odločili, da inverter ponudijo tudi drugim 

moţnim kupcem.  

Beseda celeris v latinščini pomeni hitrost. Ime Celeris je bilo izbrano zato, da je iz 

imena samega razvidno, kaj ţelimo doseči. Inverter Celeris omogoča hitro delovanje, 

hitro odzivanje, hitro prilagajanje zahtevam.  

Celeris spada v produktno linijo SmartMove in omogoča, da cenovno ugoden, 

razširjen in dovršen trifazni indukcijski elektromotor krmilimo natančno in 

dinamično. Kot smo spoznali v prejšnjem poglavju, pod pomenom krmiljenja 

razumemo, da preko elektronskih vezij indukcijskemu elektromotorju uravnavamo 

ţelene parametre za obratovanje. Parametri se nanašajo na število vrtljajev rotorja, 

moč in navor, ki ju elektromotor proizvaja, zagonski čas do polnega števila obratov 

(ang. ramp-up), čas ustavitve rotorja (ang. ramp-down), moč aktivnega zaviranja 

rotorja ter, če ţelimo tudi, v katerem poloţaju ter kdaj naj se rotor ustavi. 

Izvedba aplikacij takšne stopnje zahtevnosti je sicer mogoča tudi s posebnimi 

inverterskimi moduli, ki so navadno dragi. Cenejše izvedbe inverterskih modulov pa 

ne omogočajo kontrole tolikšnega števila parametrov. 
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Slika 11: Inverterski modul Celeris (Vir: Atech, 2010) 

Inverter Celeris predstavlja inovativno rešitev na področju vodenja trifaznih 

indukcijskih motorjev. Inovativnost se kaţe preko velikosti modula in načina 

vgradnje kot tudi cenovne ugodnosti v primerjavi s konkurenco glede na število 

kontroliranih parametrov in dinamike vodenja, ki jo omogoča. 

Inverterski modul Celeris je prikazan na sliki 11. Zgrajen je tako, da ga je mogoče 

montirati tudi neposredno na elektromotor. S tem pa se izognemo tudi nekaterim 

stroškom, saj ne potrebujemo posebne omare, kjer bi bili inverterski moduli 

nameščeni. Kljub temu, da je inverter montiran neposredno na elektromotor, je še 

vedno omogočena povezljivost v ţe obstoječe sisteme, saj inverter omogoča strojno 

komunikacijo preko protokola MODBUS. Strojna komunikacija namreč omogoča, 

da preko standardnih priklopov v večji sistem poveţemo več naprav. Na tak način te 

naprave med seboj komunicirajo in se s pomočjo logičnih enot tudi prilagajajo 

razmeram v sistemu in delovanju ostalih naprav. S tem doseţemo hitrejše, varnejše 

in bolj učinkovito delovanje sistema, ki deluje bolj samodejno in potrebuje manj 

nadzora s strani upravljalca. 

Kljub majhnim dimenzijam pa inverter omogoča nadzor in uravnavo velikega števila 

parametrov. Kontrolni algoritem omogoča natančno in dinamično vodenje 

parametrov, pozicioniranje rotorja pa je primerljivo z naprednejšimi konkurenčnimi 

inverterskimi moduli. 

Natančna kontrola tako hitrosti obratovanja kot tudi pozicioniranja rotorja pa 

pomeni, da je mogoče trifazni indukcijski elektromotor uporabiti kot nadomestilo 

servomotorjem v aplikacijah, ki ne zahtevajo tistega najvišjega nivoja preformans, ki 
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še vedno ostajajo v domeni servomotorjev, saj so jih le najnaprednejši servomotorji 

sposobni zagotoviti. Za ostale, preprostejše izvedbe, pa je inverter Celeris optimalna 

izbira, saj omogoča gospodarnejšo izvedbo aplikacije, obenem pa še vedno 

zadovoljuje vse potrebe po natančni kontroli (Celeris, 2010). 

4.1 Primerjava drugih inverterjev z inverterjem Celeris  

Če ţelimo ugotoviti, kakšno mesto dejansko inverter Celeris zaseda v ponudbi na 

trgu, ga moramo primerjati z drugimi primerljivimi inverterji. 

V nadaljevanju je inverter Celeris primerjan s podobnimi proizvodi nekaterih izmed 

največjih svetovnih proizvajalcev inverterjev. Vsi inverterji so namenjeni za priklop 

na asinhronske trifazne AC indukcijske motorje. Primerjani so inverterji za trifazni 

priklop na 400 V moči 0.75 kW. Vsi podatki, ki so predstavljeni v nadaljnjih tabelah, 

so bili pridobljeni iz javno dostopnega gradiva proizvajalcev, cene za posamezne 

proizvode pa so bile pridobljene pri uradnih zastopnikih.  

4.1.1 Primerjava moči in toka  

V tabeli 1 so predstavljene nazivne moči in tokovi, ki jih inverterji upravljajo, to 

pomeni, da inverterji prevajajo podani tok ob enakomernem delovanju 

elektromotorja pri nazivni hitrosti vrtenja elektromotorja, ki jo je določil proizvajalec 

motorja. 

Tabela 1: Primerjava moči in toka inverterjev 

Proizvajalec Model 
Moč 

(nazivna) 
Tok (nazivni) 

Hitachi X200 007 HFEF 0,7 kW 2,5 A 

SEW Eurodive 
MC07 B0008-

5A3-4-S0 
0,75 kW 2,4 A 

Mitsubishi FR-D 740-022-EC 0,75 kW 2,2 A 

Siemens Sinamics G120 0,75 kW 2,2 A 

Omron JX-A4007-EF 0,75 kW 2,5 A 

Powtran PI8600 0,75 kW 2,4 A 

Veichi AC80-T3-R75G 0,75 kW 2,5 A 

Atech Celeris 0,75 kW 2,1 A 
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Ob primerjavi podatkov v tabeli ugotovimo, da inverter Celeris ne odstopa od 

inverterjev ostalih proizvajalcev iz vidika moči, saj tako kot ostali upravlja motorje 

nazivne moči 0,75 kW. To ne pomeni, da lahko inverter Celeris upravlja le motorje 

te moči, ampak je mogoče upravljati motorje vse do moči 5 kW. Izkaţe se tudi, da 

izmed vseh predstavljenih inverterjev prav inverter Celeris upravlja moč motorja pri 

najniţjem toku. Sicer je razlika minimalna, vendar utegne ta razlika ob uporabi več 

motorjev in več inverterjev pomeniti prihranek na porabi električne energije. 

Pomemben podatek pri delovanju motorja bi bil tudi navor, ki ga motor razvije. Ta 

podatek pa ni odvisen od inverterja, pač pa od motorja samega, inverter navor le 

nadzoruje.  

4.1.2 Primerjava preobremenitve 

Tabela 2: Primerjava preobremenitve inverterjev 

Proizvajalec Model Čas zagona Preobremenitev 
Čas 

preobremenitve 

Hitachi 
X200 007 

HFEF 
0,01 – 3000 s 150 % 60 s/cikel 300 s 

SEW 

Eurodive 

MC07 

B0008-

3A3-4-S0 

0,2 – 3000 s 
200 % 

150 % 

30 s/cikel 300 s 

60 s/cikel 300 s 

Mitsubishi 
FR-D 740-

022-EC 
0,01 – 3600 s 150 % 60 s/cikel 300 s 

Siemens 
Sinamics 

G120 
0,25 – 3600 s 150 % 57 s/cikel 300 s 

Omron 
JX-

A4007-EF 
Ni pod. 150 % 50 s/cikel 300 s 

Powtran PI8600 0,3- 3000 s 
150 % 

180 % 

60s/cikel 300 s 

10s/cikel 300 s 

Veichi 
AC80-T3-

R75G 
0,3-3000 s 

150 % 

190 % 

60s/cikel 300 s 

10s/cikel 300 s 

Atech Celeris 0,07 – 3000 s 
150 %  

 300 % 

60 s/cikel 300 s 

10 s/cikel 300 s 

 

Vsi elektromotorji ne obratujejo pri stalni hitrosti. Pri veliko aplikacijah je potrebno, 

da motor deluje pri različnih hitrostih, hitro pospešuje, zavira, se v točno določeni 
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točki ustavi in se celo vrti v obratni smeri. Tabela 2 prikazuje, do kakšnih 

obremenitev preko nazivne hitrosti so sposobni delovati inverterji ter, kako hitro 

lahko zaţenejo motor od 0 obratov na minuto do nazivne hitrosti. 

Iz tabele je razvidno, da inverter Celeris ni niti najhitrejši niti najpočasnejši kar se 

časa zagona tiče. Vsi inverterji pa so si zelo podobni glede na moţnosti 

preobremenitve in časa preobremenitve. 

4.1.3 Primerjava cen 

Tabela 3: Primerjava cen inverterjev 

Proizvajalec Model Cena (z D.D.V) 

Hitachi X200 007 HFEF 360 € 

SEW Eurodive MC07 B0008-3A3-4-S0 453 € 

Mitsubishi FR-D 740-022-EC 348 € 

Siemens Sinamics G120 432 € 

Omron JX-A4007-EF 354 € 

Powtran PI8600 168 € 

Veichi AC80-T3-R75G 85 € 

Atech Celeris cca. 180 € 

 

Inverter Celeris ni najcenejša opcija, ki obstaja na trţišču. Kot je razvidno iz tabele 3, 

obstajajo namreč tudi proizvajalci, katerih inverterji so še cenejši kot Celeris. Je pa 

inverterski modul cenejši od inverterskih modulov velikih in uveljavljenih svetovnih 

proizvajalcev.  
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Primerjava cene inverterjev pa nam ne pokaţe dejanske cene v končni aplikaciji. Za 

delovanje elektromotorja je namreč potrebno nanj, poleg inverterja priklopiti, še 

dodatne elektronske sklope. Točna konfiguracija delov sistema je odvisna od 

posamezne aplikacije. Da bi lahko primerjali inverterje med seboj, si zato zamislimo 

dve teoretični aplikaciji. V obeh variantah bo tako primerjana konfiguracija 

potrebnih sklopov za ţeleno delovanje.  

Varianta I ‒ Skalarno vodenje 

V prvem primeru je predviden nadzor motorja brez povratne zanke. Ţelimo, da 

elektromotor deluje pri dveh hitrostih vrtenja ter da je mogoče upravljati smer 

vrtenja. V takem primeru potrebujemo tri vhode na inverterju. Dva vhoda sprejemata 

ukaz za dve hitrosti vrtenja, tretji vhod pa nadzoruje smer vrtenja. 

 Konfiguracija proizvajalca Siemens: 

Sklop Šifra/model sklopa 

Mreţni filter 6SL3203-0BE32-5AA0 

Kontrolna enota CU240S 6SL3244-0BA10-0BA0 

Power Module 240 

(vgrajen zavorni preklopnik) 
6SL3224-0BE17-5UA0 

Izhodni filter  6SL3202-0AE20-3SA0 

Cena konfiguracije 1005 € 

 

 Konfiguracija proizvajalca SEW Eurodrive: 

Sklop Šifra/model sklopa 

Inverter Movitrac B 

(vgrajen mrežni filter in zavorni preklopnik) 
MC07 B0008-3A3-4-S0 

Izhodni filter  HF008-503 

Cena konfiguracije 765 € 

 

Konfiguracija proizvajalca Hitachi je po podatkih slovenskega zastopnika 

ekvivalentna konfiguraciji proizvajalca Omron. Podatkov za Mitsubishijevo 

konfiguracijo ni bilo mogoče pridobiti. 
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 Konfiguracija proizvajalca Omron: 

Sklop Šifra/model sklopa 

Mreţni filter AX-FIJ-3005-RE 

Inverter 

(vgrajen zavorni preklopnik) 
JX-A4007-EF 

Izhodni filter  3G3AX-NFO 

Cena konfiguracije 576 € 

 

 Konfiguracija proizvajalca Powtran: 

Sklop Šifra/model sklopa 

Mreţni filter NFI-005 

Inverter PI8600 

Zavorni preklopnik ACL-0005-EISC-E3M8B 

Izhodni filter  OFI-005 

Cena konfiguracije 226 € 

 

 Konfiguracija proizvajalca Veichi: 

Sklop Šifra/model sklopa 

Mreţni filter LF81-T3 

Inverter AC80-T3-R75G 

Zavorni preklopnik CH88-T3 

Izhodni filter  OF83-T3 

Cena konfiguracije 156,88 € 

 

Konfiguracija Celeris: 

Inverter Celeris ţe vključuje filter in zavorni preklopnik. Zato velja za ceno 

konfiguracije cena, ki je navedena v tabeli 3, to je 180 €. 

Varianta II ‒ Vektorsko vodenje 

Druga varianta predvideva delovanje motorja pri natančni in stalni hitrosti (npr. 1000 

obratov/minuto). Za izvedbo takšne konfiguracije je predvidena povratna zanka, ki 

prejema signal hitrosti vrtenja rotorja motorja od enkoderja, ki je vgrajen na osi 

elektromotorja in je opcija v sklopu elektromotorja ter zato ni vključen v ceno 

konfiguracije. V konfiguracijo sistema pa je vključena tudi dodatna kontrolna enota, 
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ki omogoča izvedbo povratne zanke tako, da sprejema signal hitrosti z enkoderja in 

posreduje ukaz za prilagoditev hitrosti na vhodu inverterja. 

 Konfiguracija proizvajalca Siemens: 

Sklop Šifra/model sklopa 

Mreţni filter 6SL3203-0BE32-5AA0 

Power Module 240 

(vgrajen zavorni preklopnik) 
6SL3224-0BE17-5UA0 

Kontrolna enota CU240S 6SL3244-0BA10 

Izhodni filter  6SL3202-0AE20-3SA0 

Cena konfiguracije 1365 € 

  

 Konfiguracija proizvajalca SEW Eurodrive: 

Sklop Šifra/model sklopa 

Inverter Movitrac B 

(vgrajen mrežni filter in zavorni preklopnik) 
MC07 B0008-3A3-4-S0 

Kontrolna enota Movi-PLC DHP11B 

Izhodni filter  HF008-503 

Cena konfiguracije 1035 € 

 

 Konfiguracija proizvajalca Omron: 

Sklop Šifra/model sklopa 

Mreţni filter AX-FIJ-3005-RE 

Inverter 

(vgrajen zavorni preklopnik) 
JX-A4007-EF 

Kontrolna enota MC402 

Izhodni filter  3G3AX-NFO 

Cena konfiguracije 828 € 

 

Tudi v tem primeru velja, da je konfiguracija Omron izmenljiva in kompatibilna z 

konfiguracijo Hitachi. 
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 Konfiguracija proizvajalca Powtran: 

Sklop Šifra/model sklopa 

Mreţni filter NFI-005 

Inverter PI8600 

Kontrolna enota PJR2 

Zavorni preklopnik ACL-0005-EISC-E3M8B 

Izhodni filter  OFI-005 

Cena konfiguracije 323,52 € 

 

 Konfiguracija proizvajalca Veichi: 

Sklop Šifra/model sklopa 

Mreţni filter LF81-T3 

Inverter AC80-T3-R75G 

Zavorni preklopnik CH88-T3 

Izhodni filter  OF83-T3 

Kontrolna enota 
Potrebno dokupiti enoto 

drugega proizvajalca 

Cena konfiguracije 

156,88 € 

+ 

Cena kontrolne enote 

 

Konfiguracija Celeris: 

Tudi v tem primeru inverter Celeris ţe vključuje vse potrebne elemente in filtre za 

vodenje motorja primerljivo s konfiguracijami v varianti II, povratna zanka je tudi ţe 

vgrajena v inverterju. Zato velja za ceno konfiguracije cena, ki je navedena v tabeli 

3, to je 180 €. 

4.1.4 Ugotovitve primerjave 

Če strnemo ugotovitve iz prejšnjih podpoglavij je inverter Celeris popolnoma 

primerljiva, če ne celo boljša opcija od ostalih inverterjev, saj se brez teţav primerja 

z inverterji velikih svetovnih proizvajalcev, v nekateri primerih pa jih celo prekaša. 

Z ekonomskega vidika pa je inverter Celeris prepričljivo cenejša opcija. Zato je 

odločitev za raziskavo trţišča in pozicioniranje proizvoda na trţišču utemeljena, 

osnove marketinškega spleta bodo tako razvite in predstavljene v nadaljnjih 

poglavjih. (Primerjava, 2010). 
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Kot je razvidno iz primerjave konfiguracij, je Celeris med cenejšimi moţnostmi. 

Razlog za izjemno cenovno ugodnost se skriva v dejstvu, da so bili univerzalni 

inverterji razviti in omogočajo kar najširši moţni izbor aplikacij, to je od tisti 

najpreprostejših pa vse do velikih kompleksnih sistemov. Tako širok nabor moţnih 

aplikacij pa ima za posledico drag inverter, saj se v ceni odraţajo tudi stroški razvoja 

zapletene elektronike in stroški izdelave te elektronike. Slabost takšnih inverterjev je, 

da je v končni aplikaciji uporabljenih le del sposobnosti inverterja, kljub temu da v 

ceni inverterja kupec plača tudi tiste lastnosti inverterja, ki jih ne uporablja. 

Inverter Celeris po drugi strani ne omogoča tako veliko aplikacij, kupci morajo ob 

naročilu inverterja povedati, v kakšni aplikacij bo inverter uporabljen. Podjetje nato v 

naročene inverterje prilagodi le potrebno elektroniko in optimalni algoritem vodenja. 

Inverter Celeris je tako vedno polno izkoriščen in cenovno kar najbolj optimalen. 
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5 ANALIZA TRGA IN MOŢNOSTI APLIKACIJ 

V tem poglavju je analiziran trg Evropske unije, na katerem bo predstavljen inverter 

Celeris. Podana je tudi analiza izdelka ter pregled in izbor najboljšega trţnega 

kanala. Predlagane so vsebinske ter oblikovne smernice za oblikovanje 

informacijskega lista inverterja Celeris. 

5.1 Trg elektromotorjev in inverterjev 

Podjetje ATech elektronika d.o.o., ki proizvaja inverter Celeris, nastopa predvsem na 

evropskem trgu. Tudi inverter Celeris bo najprej ponujen na območju Evrope. Za 

boljšo predstavo, kako velika sta povpraševanje in ponudba na tem področju v 

Evropski uniji, je mogoče pridobiti podatke pri evropskem statističnem uradu 

Eurostat, ki deluje v okviru Sveta Evrope. Usmerjeno raziskavo z vidika uporabnika 

pa nam nudi raziskava, ki je bila izvedena za potrebe Evropske direktive o varčni 

uporabi energije (Uredba komisije ES št. 640/2009 iz dne 22. 7. 2009). 

Čeprav iz obeh virov ni mogoče pridobiti podatkov za vse drţave članice Evropske 

unije, saj so nekateri podatki zaupni ali nedosegljivi, nam lahko vseeno sluţijo za 

grobi pregled stanja zadnjih let. Vsi podatki so predstavljeni v Prilogi 1. 

5.1.1 Trg elektromotorjev 

Trg elektromotorjev velja za zrel trg, s pestro ponudbo in zasičenim trţiščem. 

Največje proizvajalce elektromotorjev tako najdemo v Nemčiji in Italiji. Kot 

največjega proizvajalca večine vrst elektromotorjev seveda najdemo multinacionalko 

Siemens, ki je vodilna tako v razvoju kot v ponudbi. 

Za tehnologijo Celeris je največjega pomena segment indukcijskih motorjev ranga 

moči med 0,75 kW in 7,5 kW. Poudariti velja, da je ravno v tem segmentu 

proizvedenih največ indukcijskih elektromotorjev.  

Seveda niso vsi elektromotorji uporabljeni z invertersko kontrolo, za takšne 

aplikacije se uporabi pribliţno 40 % vseh proizvedenih indukcijskih motorjev. 
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Preostalih 60 % se vgradi za uporabo v beli tehniki, v klimatske ter ventilacijske 

naprave, stroje, kjer je potrebna konstantna hitrost vrtenja, in za druge namene. 

 

Slika 12: Graf prodanih elektromotorjev moči 0,75 kW‒7,5 kW v letih 2000‒2009 

(Vir: Eurostat, 2010) 

Kot je razvidno iz grafa na sliki 12, je prodaja v tem segmentu od leta 2000 pa vse do 

leta 2007, ko je dosegla vrh, naraščala. Leta 2007 je bilo torej po podatkih Eurostata 

prodanih 11.217.000 večfaznih indukcijskih motorjev (Eurostat, 2010).  
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Slika 13: Graf deleţev prodaje elektromotorjev moči 0,75 kW‒7,5 kW v obdobju 

2000‒2009 po drţavah (Vir: Eurostat, 2010) 

Največ teh motorjev je bilo prodanih v Italiji, kjer so prodali 31.439.000 enot 

oziroma 39,21 % vseh. Italiji po prodaji sledi Nemčija s 25.022.000 ali 31,21 % 

prodanih enot. Na tretjem mestu pa je Francija s 5.041.000 prodanimi enotami oz. 

6,3 % vseh. Ostale drţave imajo trţni deleţ niţji od 5 % (slika 13). 

Skupna vrednost vseh v tem segmentu prodanih elektromotorjev leta 2007 znaša 

14.963.523.000 €. 

Raziskava za potrebe evropske direktive o učinkoviti rabi električne energije je 

predvidevala nadaljnjo rast tega trga. Vendar je potrebno poudariti, da je bila ta 

raziskava narejena ravno leta 2007, torej pred nastopom svetovne ekonomske krize, 

ki je razvidna z grafa na sliki 13 v letih 2008 in 2009, kjer lahko opazimo padec 

prodaje. 

5.1.2 Trg inverterjev 

Tudi trg inverterjev velja za zrelega in razvitega. Največje proizvajalce najdemo v 

Nemčiji in Italiji. Največji proizvajalec je spet Siemens, ki ima tu še bolj vodilno 

vlogo.  
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Segment, ki pride tu v poštev, je segment inverterjev s sposobnostjo upravljanja moči 

do 7,5 kVA. Ti inverterji sovpadajo z elektromotorji do moči 7,5 kW in tudi tu 

predstavljajo največji segment. 

 

Slika 14: Graf prodaje inverterjev do 7,5 kVA v obdobju 2000‒2009 (Vir: Eurostat, 

2010) 

Leta 2007 je bilo tako prodanih 2.668.000 inverterskih enot. Od tega jih je bilo 

največ prodanih v Veliki Britaniji. Na drugem mestu po prodaji tudi tu najdemo 

Nemčijo. Na tretjem mestu pa je Finska. Sledijo še Danska in Španija, Italija pa je po 

prodaji komaj na šestem mestu. 

Skupna vrednost vseh prodanih inverterskih enot v EU v obdobju med leti 2000 in 

2009 pa znaša 226.900.000 €. 

Posebej opazna je razlika med količino prodanih elektromotorjev in količino 

prodanih inverterjev v Italiji. To razliko po vsej verjetnosti lahko pripišemo dejstvu, 

da Italija proizvaja velike količine trifaznih motorjev, ima pa majhno proizvodnjo 

inverterjev. Verjetno ne gre zanemariti niti dejstva, da Italija proizvede velike 

količine bele tehnike, v katere se inverterji načeloma ne vgrajujejo.  
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Tudi za področje inverterskih modulov je raziskava iz leta 2007 predvidela nadaljnjo 

rast prodaje, ki se je, za razliko od elektromotorjev, kljub ekonomski krizi uresničila, 

kar je vidno v grafu na sliki 14. Ta pojav pa gre po vsej verjetnosti pripisati dejstvu, 

da so se uporabniki avtomatiziranih sistemov namesto izgradnje v celoti novih 

sistemov odločili za modernizacijo starih sistemov z uporabo novejših inverterjev. 

Tako je prodaja inverterjev rasla kljub ekonomski krizi, prodaja elektromotorjev pa 

padla, saj ti niso bili potrebni (Analiza trga, 2010). 

5.2 SWOT analiza 

Za uspešno prodajo je potrebno imeti celovit pregled nad dejavniki, ki utegnejo pri 

potencialnem kupcu vplivati na predstavo o proizvodu. 

Prav tak pregled nudi analiza prednosti, slabosti, priloţnosti in nevarnosti (SWOT 

analiza), ki vključuje in podaja pregled nad notranjimi dejavniki proizvoda, to je 

tistimi, nad katerimi ima proizvajalec moţnost vplivati, kot tudi zunanjimi dejavniki, 

nad katerimi ima proizvajalec le majhen vpliv ali ga sploh nima. Kljub temu pa lahko 

proizvajalec proizvod pred prodajo in na podlagi SWOT analize prilagodi tako, da 

imajo ti zunanji dejavniki čim manjši neţeleni vpliv na uspešno trţenje proizvoda. 

SWOT analiza predstavlja štiri skupine dejavnikov, ki vplivajo na proizvod. Pregled 

nad vsemi štirimi skupinami je predstavljen v tabeli 4. Podrobni opis posameznih 

dejavnikov pa je po skupinah podan v nadaljevanju. 
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Tabela 4: SWOT analiza (razlaga atributov v nadaljevanju besedila) 

 Pozitivne Negativne 

N
o
tr

a
n

ji
 d

ej
a
v
n

ik
i 

Prednosti (ang. Strengths) Slabosti (ang. Weaknesses) 

- Cena 

- Natančnost 

- Zagonski čas  

- Povezava z GPRS enoto 

- ''All in one'' izvedba 

- Odzivni čas – v primerjavi s 

servomotorjem 

- Omejena moč 

Z
u

n
a
n

ji
 d

ej
a
v
n

ik
i 

Priloţnosti (ang. Opportunities) Nevarnosti (ang. Threats) 

- Optimizacija nekontroliranih 

pogonov 

- Nov izdelek na trgu 

- Segment do 7,5 kW ima 

največji trţni deleţ 

- Nezaupanje 

- Potencialne teţave iz uporabe 

niso še znane 

 

5.2.1 Prednosti 

Prednosti so tisti pozitivni notranji dejavnik, ki izvirajo iz proizvoda samega oziroma 

iz ponudbe proizvoda in ustvarjajo kar najboljšo podobo o izdelku. Takšne vrste 

lastnosti ţelimo še posebej predstaviti in poudariti (Cikajlo, 2010).  

Za inverter Celeris so bile identificirane naslednje prednosti: 

 Cena: iz primerjave inverterja Celeris s primerljivimi izvedbami z AC 

indukcijskimi motorji je razvidno, da je inverter Celeris cenovno 

najugodnejša rešitev v svojem razredu. Ta vidik ţelimo še posebej poudariti, 

saj je cena vedno pomemben dejavnik pri nakupu. Ne smemo pa nikoli 

pozabiti poudariti, da je inverter Celeris najugodnejši le v svojem razredu. 
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 Natančnost: inverter Celeris ob uporabi primernega elektromotorja omogoča 

natančno pozicioniranje rotorja, zelo kratek čas zagona in ustavljanja ter hitro 

prilagajanje na zahtevane spremembe hitrosti. 

 Zagonski čas: inverter Celeris ob uporabi primernega elektromotorja 

omogoča bistveno boljši zagonski čas motorja kot primerljivi konkurenčni 

izdelki. Zagonski čas je tisti čas, ki je potreben, da se motor iz stanja kjer, 

rotor miruje zaţene do polne oziroma ţelene hitrosti vrtenja. 

 Povezava z GPRS enoto: inverter Celeris omogoča povezavo z še enim 

proizvodom iz podjetja Atech. To je tako imenovana G2RCU enota, ki 

omogoča, da inverter Celeris nadzorujemo in upravljamo preko mobilnega 

telefona z uporabo SMS sporočil preko GSM/GPRS omreţja. 

 ''All in one'' izvedba: kot je razvidno iz primerjave inverterja Celeris s 

konkurenčnimi proizvodi, za izvedbo aplikacije z inverterjem Celeris ne 

potrebujemo nobenih dodatnih elektronskih sklopov, je v ohišju inverterja 

Celeris je ţe vgrajena vsa potrebna elektronika tudi za zahtevnejše aplikacije. 

Ta elektronika vključuje tako vhodni kot tudi izhodni filter. Celeris je namreč 

uspešno prestal EMC testiranja ter ustreza standardom Evropske unije (EN 

61800 in 98/37/EC (EWG)), logična enota ţe vsebuje specifičen kontrolni 

algoritem za posamezno aplikacijo ter nadomešča zunanjo logično enoto, 

zavorni preklopnik je vgrajen po potrebi.  

5.2.2 Slabosti 

Slabosti so tiste notranje lastnosti izdelka, ki smo jih sami identificirali kot negativne 

in izvirajo iz izdelka samega ali naše ponudbe izdelka. Kupci bodo zagotovo 

prepoznali še kakšno slabo plat. Te lastnosti skušamo v kar največji meri odpraviti. V 

kolikor pa nam to ne uspe popolnoma, moramo prepoznati posledice, ki utegnejo 

izvirati in se nanje pripraviti (Cikajlo, 2010). Za inverter Celeris so bile prepoznane 

naslednje: 

 Odzivni čas (v primerjavi s servomotorjem): visoko nivojski servomotorji 

zaradi svoje konstrukcijske izvedbe omogočajo boljši odzivni čas pogona kot 

izvedba asinhronskega motorja in inverterja Celeris. Ti servomotorji so 

namreč zgrajeni z uporabo brezkrtačnih DC motorjev, ki imajo krajše 
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zagonske čase kot asinhronski AC motorji. Krajši zagonski čas pa pomeni 

tudi skrajšanje odzivnega časa. 

 Omejena moč: Inverter Celeris je prirejen za asinhrone AC elektromotorje 

do nazivne moči 5 kW, kar utegne biti teţava v primeru ţelje po aplikaciji z 

močnejšim elektromotorjem. 

5.2.3 Priloţnosti 

Priloţnosti so tiste pozitivne zunanje lastnosti, kjer se naša ponudba razlikuje od 

konkurence. Priloţnosti so tiste lastnosti, ki bi utegnile pomeniti prednost pred ostalo 

ponudbo in jih nikakor ne smemo spregledati (Cikajlo, 2010). Za inverter Celeris so 

bile prepoznane naslednje priloţnosti: 

 Optimizacija nekontroliranih pogonov: nekatere, predvsem starejše 

aplikacije, nimajo kontroliranega obratovanja elektromotorja, elektromotor se 

vključi in ves čas uporabe deluje s polno močjo, četudi bi na trenutke bil 

potreben le del njegove moči . Z uporabo inverterja doseţemo, da pogon 

lahko deluje glede na trenutne potrebe, torej z le toliko moči, navora ali 

obratov, kot je potrebno. To privede do optimizirane in končno tudi manjše 

porabe električne energije, kar za kupca/uporabnika pomeni prihranek pri 

stroških obratovanja aplikacije. 

 Segment 7,5 kW ima največji trţni deleţ: glede na raziskavo, ki je bila 

objavljena v predštudiji za evropsko direktivo o ekonomični rabi električne 

energije (2007), je bilo v letu 2006 v Evropski Uniji proizvedenih 9 milijonov 

AC elektromotorjev, od tega je 85 % trifaznih, 79,1 % od teh pa je v razredu 

moči med 0,75 kW in 7,5 kW. To pomeni, da je bilo proizvedenih več kot 6 

mio elektromotorjev v tem rangu moči. Na večino teh motorjev je moţno 

prilagoditi inverter Celeris, kar pomeni, da je potencialni trg izjemno širok. 

 

Navedene priloţnosti sicer veljajo za celoten segment inverterjev, torej tudi za ostale 

proizvajalce inverterjev, ne le za inverter Celeris. Kljub temu pa jih je potrebno 

upoštevati pri pripravi trţne strategije. 

 



35 

 

5.2.4 Nevarnosti 

Nevarnosti so tisti negativni zunanji dejavniki, ki prihajajo od potencialnih kupcev. 

(Cikajo, 2010) Za inverter Celeris so bili prepoznani naslednji: 

 Nezaupanje: zaradi ostre konkurence na trgu in glede na izrazito prednost v 

trţnem deleţu, ki jo imajo veliki evropski proizvajalci (npr. Siemens), lahko 

pride do nezaupanja v proizvod in implementacijo v aplikacijah. Zato je 

smiselno, da poudarjamo dobre primere aplikacij, ki so ţe izvedene. 

 Potencialne teţave iz uporabe niso še znane: kljub temu da je bila v 

podjetju Atech med razvojem inverterja Celeris narejena FMEA analiza, ne 

moremo biti popolnoma gotovi, da se ne bodo pri uporabnikih pojavile 

napake, ki jih ni bilo mogoče predvideti. 

 

5.3 Moţne aplikacije inverterja Celeris 

Za uspešno trţenje inverterja Celeris smo poskusili predvideti, v katerih aplikacijah 

bi karakteristike, ki so na razpolago, prišle še posebej do izraza. Izmed vseh 

prepoznanih aplikacij je nato izbrana tista, ki ponuja najboljše moţnosti za uvedbo na 

trg in tako vzpostavitev začetne prodaje. Ostale prepoznane aplikacije bi prišle na 

vrsto šele kasneje.  

Prepoznane moţne aplikacije so naslednje: 

 Tekoči trakovi ‒ vsak proizvodni postopek, ki je vsaj minimalno 

avtomatiziran, ima v svojem sestavu tekoče trakove. Inverter Celeris bi se 

najbrţ izkazal primeren predvsem pri tistih tekočih trakovih, ki ne delujejo s 

konstantno hitrostjo in torej zahtevajo ustavljanje in pospeševanje traku. 

  Manipulacijski stroji ‒ upravljanje z materialom in izdelki v proizvodnem 

postopku je pomemben vidik avtomatizacije procesov. Inverter Celeris lahko 

pripomore k večji dinamiki procesa, obenem pa zaradi ţe omenjene cenovne 

ugodnosti omogoča niţjo ceno stroja. 
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 Pogoni strojev – različni stroji za delovanje uporabljajo elektromotorje. 

Vgradnja elektromotornega pogona z uporabo inverterja, kot je Celeris, 

omogoča bolj dinamično delovanje stroja, hkrati pa pomeni prihranek pri 

stroških proizvodnje, saj pogoni s spremenljivo hitrostjo porabijo manj 

električne energije kot pogoni, ki neprestano delujejo s polno hitrostjo. 

 Ovijalci palet – inverter Celeris omogoča izvedbo ovijalnih miz brez uporabe 

stikal in senzorjev, saj lahko sam preko pozicije rotorja zazna, v kateri 

poziciji se nahaja ovijalna miza. Torej je izvedba takšnega stroja preprostejša. 

 Črpalke – elektromotorji s spremenljivo hitrostjo omogočajo, da na podlagi 

hitrosti rotorja elektromotorja uravnavamo pretok skozi črpalko. Na tak način 

se izognemo uporabi ventilov za uravnavanje pretoka skozi cevovod, 

porabimo pa le toliko energije, kot jo potrebujemo. 

 Kompresorji zraka – industrijski sistemi stisnjenega zraka uporabljajo dve 

vrsti kompresorjev. Prvi so takšni, ki ustvarjajo zaloge stisnjenega zraka, te 

vrste kompresorji se vklopijo le nekajkrat v teku dneva. Drug tip kompresorja 

pa je tisti, ki skrbi, da je tlak v sistemu vedno na enaki ravni. Takšni 

kompresorji se vklapljajo pogosteje in glede na trenutno potrebo po 

stisnjenem zraku tudi delujejo z različnimi hitrostmi. Inverter Celeris bi bil 

primeren prav za slednje. 

 Dviţna in drsna vrata ter ograje – velika kovinska vrata potrebujejo močnejšo 

izvedbo elektromotorja, saj za začetno premikanje potrebujejo primerno 

uravnavan navor, za nadaljnji premik in ustavljanje pa natančno vodenje 

hitrosti in moţnost zaviranja. Inverter Celeris zadovoljuje zahteve.  

 Inverter kot končni izdelek – inverter Celeris bi lahko bil ponujen tudi kot le 

inverterski modul, torej brez predlaganega elektromotorja. To bi kupcu 

omogočalo, da izbere elektromotor po svoji ţelji in nanj prigradi inverter 

Celeris. Za proizvajalca pa pomeni to manjše stroške tako v smislu materiala 

za proizvodnjo kot tudi skladiščenja in dostave, saj bi porabil manj prostora v 

skladišču, pošiljke pa bi bile manjše in laţje. 
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Izmed naštetih moţnosti je bila najprimernejša prav zadnja, torej da se inverter 

ponudi na trţišče kot samostojni izdelek brez predlaganega elektromotorja. Na 

podlagi te odločitve se je v nadaljnjih fazah usmerjalo oblikovanje koncepta izdelka 

in trţne komunikacije. 

5.4 Koncept izdelka 

Koncept izdelka je verbalno ali grafično podan opis, ki pove, kaj se bo glede na 

obstoječe izdelke in/ali nezadovoljene potrebe spremenilo in kaj bo kupec z izdelkom 

pridobil. 

Koncept izdelka mora biti (Kotler, 2001): 

 Realističen: najpomembnejša korist mora biti poudarjena, vzbuditi mora 

pozornost odjemalca. 

 Osredotočen in natančen: prebrati oziroma predstaviti naj bi ga bilo mogoče v 

času 30 sekund. 

 Jasen in berljiv: glavne lastnosti izdelka morajo biti jasne ţe ob prvem branju, 

če je mogoče dodamo tudi grafično predstavitev.  

5.4.1 Opis koncepta izdelka 

 Potrebe, ki jih izdelek zadovoljuje: inverter Celeris omogoča, da trifazni AC 

indukcijski elektromotor uporabimo kot nadomestek servomotorju v 

aplikacijah, ki ne potrebujejo polnega potenciala servomotorja. To do sedaj ni 

bilo mogoče. 

 Lastnosti izdelka: dinamika podobna servomotorjem, natančno pozicioniranje 

rotorja, povezljivost inverterja v večje sisteme, natančnost uravnavanja 

parametrov delovanja, zaznavanje poloţaja rotorja tudi brez uporabe 

senzorjev na rotorju. 

 Tehnologija, ki jo izdelek uporablja: posredna vektorska kontrola magnetnega 

pretoka (ang. indirect flux vector control). 

 Potreba trga, ki jo izdelek zadovoljuje: inverter Celeris z uporabo trifaznega 

AC motorja omogoča dinamične karakteristike in natančno pozicioniranje 
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rotorja, ki je primerljivo s servopogoni. Ciljne aplikacije so trenutno izvedene 

z uporabo servopogonov, v teh aplikacijah pa ti pogoni niso popolnoma 

izkoriščeni. Inverter Celeris omogoča, da izkoristimo vse zmoţnosti, ki nam 

jih indukcijski elektromotor ponuja za bistveno manjšo ceno v primerjavi s 

servomotorjem. 

 Koristi, ki jih kupec pridobi z uporabo izdelka: dinamičen pogon, natančno 

pozicioniranje, povezljivost v sistem, cenejše in preprostejše servisiranje v 

primerjavi s servomotorjem, cenovno ugodnejši pogon. 

 Tehnične podrobnosti, značilne za izdelek: nadzor hitrosti vrtenja, nadzor 

navora, 4096 poloţajev rotorja v enem obratu, najmanjši čas zagona 70 ms, 

dvosmerno delovanje, zaviranje, mehki zagon, samodejno odkrivanje napak, 

aplikacija moţna na različne vrste motorjev, komunikacija kot opcija. 

 Trţni potencial: iz dosegljivih podatkov je mogoče razbrati, da deluje v EU 

na področju strojegradnje pribliţno 30.000 podjetij. Največja izmed teh 

podjetij so locirana v bliţini proizvajalca v Italiji in Nemčiji. Skupna vrednost 

vseh prodanih inverterjev v tem razredu pa je bila v letu 2009 kar 

1.156.986.000 €.  

 

5.5 Izbira trţnega kanala 

Četudi je izdelek še tako dober, podjetje od njega nima nobene koristi, če ga ne uspe 

prodati. Za uspešno prodajo izdelka je mogoče uporabiti veliko število različnih 

trţnih poti, ki pa niso vedno vse primerne. Za prodajo inverterja Celeris so bili 

prepoznani in analizirani naslednji trţni kanali: 

 Neposredna prodaja: ta trţna pot velja za časovno potratno, saj moramo 

prodajnega usluţbenca podučiti o izdelku, ta pa potem porabi še veliko časa 

za iskanje kupcev in pridobivanje podatkov o njih. Ko je seznam potencialnih 

kupcev izdelan, pa je potrebno z vsakim izmed teh opraviti prodajni razgovor, 

bodisi iz oči v oči, bodisi preko raznih komunikacijskih kanalov, kar ponovno 

terja določen čas. Kljub vsem naporom pa še vedno ni zagotovila, da bo 
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izdelek prodan. Vseeno pa ima ta trţna pot tudi svoje koristi, saj ko imamo 

enkrat vzpostavljen stik s potencialnim kupcem, lahko iz razgovora z njim 

izvemo, katere potrebe ima ter kako bi ţelel, da se jih zadovolji. V kolikor pa 

gre pri prodajnem pogovoru za ponovno prodajo oziroma nakup, lahko 

izvemo, katere izboljšave si na našem proizvodu ţeli. Torej je pri neposredni 

prodaji čas, ki ga potrebuje povratna informacija, da pride od kupca do 

proizvajalca, kar najkrajši. Neposredna prodaja ima tudi to korist, da ob 

večkratni ponovitvi nakupa kupec vzpostavi nekakšen odnos do proizvajalca, 

ponovna naročila so zato veliko pogostejša in laţja za kupca, komunikacija 

med prodajalcem in kupcem pa poteka hitreje. 

 Specializirani zastopnik zastopa podjetje v posamezni drţavi ali območju. 

Podjetje se tako izogne moţnim jezikovnim preprekam. Obenem pa zastopnik 

pozna kulturo trga, razmere in potencialne kupce na specifičnem trgu. Tudi tu 

mora biti zastopnik podučen o izdelku in biti sposoben nuditi podporo za 

moţne teţave s strani potencialnega kupca. 

 Prodaja preko kataloga: doseg je pri tem načinu bistveno oţji kot pri prejšnjih 

opcijah, saj je tu omejen le na bralce kataloga. S prodajo preko kataloga 

navadno tvegamo tudi negativno asociacijo v zvezi z izdelkom, saj navadno 

velja neko nenapisano pravilo, da se preko kataloške prodaje trţijo proizvodi 

niţje kakovosti. Ta način pa ne nudi tudi nikakršne povratne informacije, 

nudi izjemno omejeno tehnično podporo, kar pa za inverter Celeris ni 

primerno. 

 Internetna prodaja: tu je praktično moţen najširši obseg, saj internet deluje 

neprestano ter praktično po vsem svetu. Slabost se kaţe v tem, da tehnična 

podpora izdelku in povratna komunikacija med kupcem in prodajalcem, za 

razliko od spletne strani, ni vedno na voljo. Mnogo prijaznejša opcija za obe 

strani te trţne poti je ta, da lahko spletno stran proizvoda priredimo tako, da si 

obiskovalec spletne strani izbere stvari, ki bi jih ţelel izvedeti o izdelku ter v 

spletni obrazec vnese kontaktne podatke. Prodajalec tako z minimalnim 

naporom pridobi potencialne kupce, ki se jim zaradi ţe izpolnjenega 

spletnega obrazca lahko bolj posveti. 
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 Razstavljanje na sejmih: specializirani sejmi so izjemna priloţnost za 

prodajo, saj se na enem mestu zberejo proizvajalci in kupci določene vrste 

izdelkov. Izdelek se tako lahko na kraju samem primerja s konkurenco, kupec 

pa lahko proizvod vidi in preizkusi. Pomembno pa je, da proizvod 

predstavljajo spretni ter o proizvodu dobro poučeni prodajalci (Kotler, 2001). 

Izmed opisanih moţnih trţnih poti je za prodajo inverterja Celeris najprimernejša 

izbira uporaba neposredne prodaje. Podjetje Atech elektronika ima ţe dobro utečen 

in vpeljan sistem direktne prodaje. Ta pa je tudi edina, ki omogoča fleksibilnost in 

hitrost povratnih informacij s strani kupcev, ki omogočajo, da so izdelki, kot je 

Celeris, prisotni na trgu. 

Uporabljeni bodo tudi nekateri ţe prisotni specializirani zastopniki v tujini ter nastopi 

na sejmih in objave v specializiranih medijih, ki so v preteklosti pokazali dobre 

rezultate.  

5.6 Informacijski list za inverter Celeris 

Podjetje ATech elektronika deluje predvsem na B2B trgu. Potencialne kupce 

inverterja Celeris je mogoče najti predvsem znotraj zelo specializirane panoge, kot je 

na primer strojegradnja.  

Strojegradnja je navadno projektne narave, značilno je, da naročniki strojev naročijo 

izdelavo pri specializiranih izvajalcih, ki se ukvarjajo izključno z načrtovanjem in 

izvedbo takšnih projektov. Podjetja, ki prejmejo naročilo, tipično izvedejo celoten 

projekt v skladu z načrtom, od idejne zasnove in načrtovanja, vse do postavitve ter 

zagona stroja. 

Ciljni kupci inverterja Celeris so torej specializirana podjetja, ki se ukvarjajo z 

izdelavo avtomatiziranih sistemov. Inţenirji v teh podjetjih imajo dobro predstavo o 

tem, katerim tehničnim zahtevam naj bi inverter zadostoval. Hkrati pa imajo tudi 

dobro predstavo in pregled nad stanjem tehnologije in razmerji med konkurenco na 

trgu. 

Za predstavitev inverterja Celeris tem, pa tudi ostalim kupcem, je bil izdelan 

informacijski list. Oblikovna plat tega informacijskega lista sledi oblikovanju 
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informacijskih listov za ostale izdelke v proizvodnem programu podjetja. Z 

vsebinskega vidika, so na prvi strani predstavljene glavne lastnosti inverterja, ciljne 

aplikacije ter kratek opis izdelka. Obenem pa je za vzbujanje predstave o izdelku 

prikazana tudi podoba samega končnega izdelka. 

Zadnja stran informacijskega lista bralcu opiše ključne lastnosti in prednosti, ki jih 

inverter Celeris omogoča, kot tudi natančen opis dimenzij samega inverterskega 

modula. Sledita še natančen opis tehničnih karakteristik in dodatnih opcij ter 

kontaktni podatki podjetja. Besedilo v informacijskem listu je podano v angleškem 

jeziku, saj je tako razumljivo kupcem širše po svetu. 

Informacijski list je dodan kot priloga 2. 

Podobno kot je oblikovan informacijski list, je izdelana tudi spletna stran, ki 

obravnava še več podrobnosti v zvezi z inverterjem Celeris in nudi povezave za še 

boljšo predstavo o zmoţnostih tako uporabe kot dodatnih opcij (Atech, 2010).  
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6 ZAKLJUČEK 

Podjetje Atech je za znanega kupca razvilo namenski inverteski modul.  Modul 

omogoča dinamično krmiljenje trifaznih asinhronskih elektromotorjev, zato je 

zanimiv tudi kot samostojen produkt. V podjetju so ga poimenovali Celeris, v okviru 

diplomskega dela pa smo raziskali moţnosti za njegovo trţenje.  

Pregled trţišča elektromotorjev in inverterjev Evropske unije je pokazal, da gre sicer 

za zrelo trţišče, vendar je kvalitetne in inovativne izdelke še vedno mogoče trţiti. S 

primerjalno analizo med inverterjem Celeris in konkurenčnimi izdelki smo ugotovili 

izjemno cenovno ugodnost inverterja Celeris v primerjavi s konkurenti. 

Celeris, kot namensko razvit produkt, namreč vsebuje vse potrebne komponente in 

ga je mogoče samostojno vgraditi v sistem. Draţji, univerzalni inverterji omogočajo 

uporabo v več aplikacijah, vendar to hkrati pomeni, da zelo redko izkoristimo vse 

moţnosti, ki jih ponujajo. Hkrati pa za vgradnjo potrebujejo tudi določene dodatne 

komponente, kot so filtri in zavorni preklopniki, ki še podraţijo končno izvedbo. Če 

je inverter Celeris v dani aplikaciji zadosten, potem kupec dobi in plača le tisto, kar 

potrebuje. 

Iztočnice SWOT analize predlagajo, da je vpeljava inverterja Celeris na trţišče 

smiselna, kljub temu, da lahko iz pregleda trţišča vidimo ţe pestro ponudbo. 

Trţenjsko-komunikacijski splet je torej potrebno oblikovati tako, da temelji na 

poudarjanju predvsem prednosti, ki so navedene v SWOT analizi, z izrazitim 

poudarkom na ugodni ceni aplikacije in dejstvu, da inverter Celeris zajema ţe vso 

potrebno elektroniko v eni sami enoti. Moţnosti uporabe inverterja Celeris je 

ogromno, nekaj moţnih aplikacij smo predlagali tudi v diplomskem delu, kot so 

pogoni tekočih trakov, pogoni manipulacijskih strojev, pogoni črpalk, pogoni dviţnih 

in drsnih vrat ter drugi.  Izmed teh smo skupaj s podjetjem, kot najboljše ocenili 

prodajo inverterja, kot samostojni produkt in inverterja z motorjem za pogon tekočih 

trakov. 
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Na podlagi rezultatov primerjalnih analiz smo podali priporočila za trţne kanale, ki 

načeloma sovpadajo s trţnimi kanali, ki so ţe uporabljeni v podjetju Atech. Obenem 

smo vsebinsko oblikovali informacijski list. 

Atech bo navedena priporočila uporabil pri trţenju. Informacijski list pa je bil 

grafično oblikovan z ozirom na smernice, ki so predlagane.  

Med nastajanjem tega diplomskega dela je bil izveden trţenjsko-komunikacijski splet 

in inverter Celeris je bil uspešno predstavljen na trgu na podlagi priporočil, ki jih 

diplomsko delo podaja. Podjetje Atech sicer prodaja inverter Celeris v sklopu skupaj 

z namenskim elektromotorjem, vendar vse opisano v diplomskem delu še vedno 

velja tudi za sklop z elektromotorjem. Prvi kupci so s produktom zadovoljni, prodaja 

pa vztrajno raste. V prihodnosti, pa se bo z dejansko uporabo pri kupcih pokazala 

zanesljivost inverterja, vedno so namreč moţne okvare in reklamacije, do katerih pa 

še ni prišlo, kar je le še en razlog, ki pripomore k večanju zaupanja v inverter Celeris 

pri dosedanjih in novih kupcih. 

 

 



44 

 

LITERATURA 

Analiza trga, pridobljeno s svetovnega spleta dne 4. 10. 2010 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/prodcom/data/tables_excel in 

http://www.ecomotors.org.  

 

Beckmann, H. W., Lampe, K., Milde, H., Friderich, W., Tominc, B. (2003), 

Priročnik za elektrotehniko in elektroniko, Ljubljana: Tehniška zaloţba Slovenije.  

 

Celeris (2010), interni viri podjetja Atech Elektronika d.o.o. 

 

Cikajlo, I. (2010), izročki za predavanje pri predmetu Metode sistemskega 

inţeniringa, Poslovno–tehniška fakulteta, Univerza v Novi Gorici. 

Kotler, P. (1998), Marketing management, Ljubljana: Slovenska knjiga. 

Mreţni filter (2011), pridobljeno s svetovnega spleta dne 11.5.2011 

http://en.wikipedia.org/wiki/Line_filter 

 

Primerjava (2010), pridobljeno s svetovnega spleta dne 5. 3. 2010 

http://www.siemens.com; http://www.brusatori.eu; http://www.sew-eurodrive.com in 

http://www2.nord.com. 

 

Trzyandlowski, A. M. (2001), Control of induction motors, San Diego: Academic 

Press.  

Zavorni preklopnik (2011), pridobljeno s svetovnega spleta dne 11.5.2011 

http://en.wikipedia.org/wiki/Braking_chopper  



45 

 

  



46 

 

PRILOGA 1: PODATKI STATISTIČNEGA URADA EUROSTAT 

Število prodanih elektromotorjev v obdobju od 2000‒2009 (števila v 1000 enotah) 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Skupaj 

Italija 2919 2823 2681 2773 3078 2896 3742 4298 4215 2015 31439 

Nemčija 2553 2437 2158 2462 2447 2539 2888 3016 2663 1859 25022 

Francija 

 
742 744 688 

 
426 795 921 423 302 5041 

Španija 251 382 412 328 349 316 353 362 358 254 3366 

Poljska 

  
351 378 400 395 406 407 453 362 3152 

Madţarska 

 
324 392 362 409 453 505 479 

 
  2925 

Avstrija 

 
381 371 

 
415 377 

 
453 186 17 2199 

Romunija 62 157 
 

229 474 326 326 317 204 72 2167 

Češka 

        
1209 642 1851 

Danska 202 133 48 42 37 48 60 113 61 19 764 

Švedska 103 212 
  

90 96 78 87 84   750 

Bolgarija 

    
94 133 159 127 82 68 663 

Finska 72 52 69 58 40 19 111 58 26 20 526 

Estonija 

     
39 43 63 84 28 256 

Slovenija 

 
14 

   
10 

 
17 

 
11 52 

V. Britanija       8             8 

Skupaj 6162 7658 7227 7328 7832 8072 9466 10717 10050 5669 
  

Opomba: Za drţave Evropske unije, ki niso vključene v tabeli, so podatki zaupni ali 

nedosegljivi. 
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Število prodanih inverterjev v obdobju od 2000‒2009 (število v 1000 enotah) 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

V. Britanija 742 842 814 924 1273 1380 1078 1232 1246 1291 

Nemčija 405 504 552 495 519 591 736 804 890 1028 

Finska 31 63 89 404 429 452 540 565 642 532 

Danska 

        
523 489 

Španija 74 18 32 25 36 38 35 46 34 119 

Italija 4 4 4 1 1 
 

6 5 6   

Švedska 2 3 2 
   

4 5 5   

Bolgarija 

      
6 5 5 3 

Madţarska 

 
2 1 1 

 
1 

  
1   

Francija 

         
6 

Litva           1 1 2 1 1 

Skupaj 1259 1436 1494 1851 2258 2463 2406 2665 3352 3469 

 

 

Opomba: Za drţave Evropske unije, ki niso vključene v tabeli, so podatki zaupni ali 

nedosegljivi. 
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PRILOGA 2: INFORMACIJSKI LIST ZA INVERTER CELERIS 

Priloţen na naslednji strani. 


