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Naj bo Novo leto radodarno z
zdravjem in veseljem!
Naj vam prinese obilo osebne
sreče in uspeha pri delu!
Veselimo se bodočega
sodelovanja!

ICM d.o.o.
Zabukovica 48 b
3302 Griže
info@icm.si
www.icm.si
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News
CGS plus d.o.o.
CGS plus, ekskluzivni slovenski ponudnik in serviser
Podjetje CGS plus je edini slovenski pooblaščeni ponudnik in serviser za HP Jet Fusion 3D tiskalnike ter
serviser za tiskalnike velikega formata HP DesignJet.
Z letom 2019 smo v podjetju CGS plus postali edini slovenski ponudnik in serviser za HP Jet Fusion 3D tiskalnike.
Naša strokovnjaka sta jeseni v HP Graphics Academy v Barceloni uspešno opravila šolanje za servisiranje in podporo
HP 3D tiskalniških rešitev.
V CGS plus sicer že od leta 1990 skrbimo za brezhibno delovanje tiskalnikov velikega formata po vsej Sloveniji. S
statusom HP Partner First Specialist opravljamo garancijska in zunaj garancijska popravila ter vzdrževanje tiskalnikov
velikega formata HP DesignJet in HP Latex.
Kot strokovnjaki za 2D in 3D tisk dobro poznamo HP-jeve rešitve, delovne procese, programsko opremo in
združljivost aplikacij, medije, končno pripravo izdelkov in dodatno opremo. Naša ponudba zajema svetovanje pri izbiri
in nakupu tiskalnika, prodajo, svetovanje pri postprodukciji, strokovno podporo, oskrbo s črnili in mediji ter
vzdrževanje in servisiranje tiskalnikov.
Podjetje CGS plus je tudi pooblaščeni serviser za rezalnike Summa, obrezovalnike in zlagalke Neolt ter zlagalke es-te
in Gera. Servisiramo tudi optične čitalnike znamk HP in Contex ter laminatorje Neolt.

CGS plus d.o.o.
Brnčičeva ulica 13
SI-1000 Ljubljana
+386 1 530 11 00
info@cgsplus.si
www.cgsplus.si
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News
Elektrospoji d.o.o.

Podjetje Elektrospoji bomo na letošnjem sejmu IFAM, (hala A, razstavni prostor 403) predstavili številne rešitve s
področja spončne, krmilne in stikalne tehnike v treh različnih elektro omarah.
S prikazom kabelske verige se bomo dotaknili najnovejših rešitev s področja upravljanja s kabli. Obiskovalci bodo
lahko na mobilnem delovnem centru za ožičenje preizkusili avtomatski stroj za snemanje izolacije in stiskanje votlic ter
stroj za rezanje žic na poljubno dolžino. Predstavili bomo tudi številna profesionalna ročna orodja in rešitve s področja
označevanja.
Novost na našem razstavnem prostoru bo širok nabor rešitev s področja integracije informacijsko komunikacijske
tehnologije in industrijske avtomatizacije. Predstavili bomo visoko zmogljive industrijske računalnike (IPC), HMI-je,
industrijske monitorje in usmerjevalnike (routerje) ter razširjen prodajni program mrežne opreme.
Poleg ponudbe našega glavnega partnerja Weidmüller, vam nudimo tudi vrhunske proizvode in rešitve drugih
kakovostnih in inovativnih proizvajalcev, ki zaokrožujejo našo vizijo »najbolj prepoznavnega ponudnika kakovostnih
in inovativnih rešitev na področju spojne, instalacijske in mrežne tehnike za industrijo v Sloveniji.«
Vabimo vas, da se nam pridružite in z nami poklepetate ob sladkih prigrizkih, kavi ter drugih dobrotah.

Elektrospoji d.o.o.
Stegne 27
1000 Ljubljana
tel.:01/511 38 10
info@elektrospoji.si
www.elektrospoji.si
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News
FANUC Adria d.o.o.

Družba FANUC je vodilni proizvajalec na področju industrijske avtomatizacije, CNC krmilnih sistemov, robotov in
proizvodnih strojev (ROBODRILL, ROBOCUT, ROBOSHOT in ROBONANO). Trenutno je po svetu nameščenih
590.000 FANUC robotov. Z več kot 263 lokacijami po vsem svetu in več kot 7.000 zaposlenimi, FANUC ponuja gosto
mrežo v prodaji, tehnični podpori, raziskavam in razvoju, logistiki in servisnim storitvam za stranke.
Naša udeležba na sejmu IFAM je postala stalnica. Kot vsako leto, bomo tudi letos prisotni z našimi partnerji, hkrati pa
bomo predstavili še nekaj naših vrhunskih izdelkov. Kot zanimivost bomo predstavili izobraževalno celico, kajti glede
na vznemirljivo prihodnost s katero se sooča industrija, nas močno pritegne tudi izobraževanje. V podjetju FANUC se
namreč zelo zavzemamo k spodbujanju in usposabljanju mlade generacije z namenom, da jih pripravimo na nove
poklice s področja robotike. Dobro razumemo, da so tovrstna usposabljanja odlična podpora, kot tudi del našega
prispevka k razvoju proizvodnje po vsem svetu.

Našim novitetam v letu 2019 ni bilo videti konca. V paleti FANUC robotov, se je pojavil novi Delta
robot serije DRT-3iB. Prvič smo ga predstavili ne dolgo tega v Franciji, v Evropo pa bo zagotovo
prispel leta 2020! Delta roboti so pravi specialisti na področju elektronike, ﬁnomehanike, živilske ali
medicinsko-farmacevtske industrije.

Varjenje naslednje generacije predstavljata dva nova varilna robota FANUC
ARC Mate 100iD/8L in ARC Mate 120iD/12L. Od visoke produktivnosti in
natančnosti do inteligentnega vzdrževanja s funkcijo FANUC Zero Downtime,
ki predvideva stanje mehanske in procesne opreme – vse to in še več so
posledica večletnega razvoja in izkušenj na področju robotike in varjenja.

Kot piko na i smo pred kratkim na sejmu IREX v Tokiu razkrili še novega
sodelujočega robota s presenetljivo majhno težo in neverjetnimi veščinami CRX-10iA. V Sloveniji ga bo najverjetneje možnost videti šele v drugi polovici
leta 2020.

FANUC Adria d.o.o.
Ipavčeva 21
SI - 3000 Celje
Slovenia
www.fanuc.si
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News
HENNLICH d.o.o.
AVTOMATIZACIJA DOZIRNIH SISTEMOV
Pri HENNLICHu skrbimo za avtomatizacijo vseh proizvodnih procesov od cenovno ugodne
robotike, e-verig in kablov podjetja Igus do merilne tehnike ter dozirnih sistemov za različne
industrijske panoge, kot sta npr. farmacevtska in prehrambna industrija.
Avtomatizacijo procesov v proizvodnji omogočajo sistemi Sera
prodos z možnostjo centralnega upravljanja in nadziranja celotnega
sistema doziranja preko računalnika. Vmesni modul Sera omogoča
integracijo črpalke v sistem PROFIBUS, ki se uporablja za nadzor in
upravljanje senzorjev in aktuatorjev preko centraliziranega krmilnika
za avtomatizirane proizvodne aplikacije. Kompaktne dozirne naprave
Sera z možnostjo različnih postavitev in priklopov senzorjev za
natančne analize omogočajo doziranje FeCl2, dezinfekcijskih
sredstev (NaOCl), kloriranje in pripravo različnih kemikalij
(polielektrolitov, ﬂokulantov idr.). Črpalke skupaj z merilno tehniko
omogočajo nadzorovano in zdravju neškodljivo doziranje kemikalij.
Najbolj iskane črpalke za proizvodne obrate v Sloveniji so: zračnomembranske črpalke (Dellmeco), centrifugalne črpalke (Schmitt),
membranske črpalke (Sera) z ohišji in tesnili iz različnih materialov:
PTFE, PP, 1.4571, viton, NBR, EPDM, … Širok izbor izdelkov za vsa
področja uporabe HENNLICHovim inženirjem omogoča ponuditi
celostne rešitve za vašo avtomatizacijo v vseh industrijskih panogah,
tudi za ATEX.

HENNLICH d.o.o.
Ulica Mirka Vadnova 13
SI-4000 Kranj, Slovenija
tel.: +386 4 532 06-10
Slovenia
info@hennlich.si
www.hennlcih.si

KEYENCE INTERNATIONAL (Belgium) NV/SA
KEYENCE has steadily grown since 1974 to become an innovative leader in the development and manufacturing of
industrial automation and inspection equipment worldwide. Our products consist of code readers, laser markers,
machine vision systems, measuring systems, microscopes, sensors, and static eliminators.
At KEYENCE, we pride ourselves not only on our products, but on our support as well. Our customers beneﬁt from
working directly with our highly knowledgeable sales engineers who can help them solve applications and answer
technical product questions quickly.
Our business results are a direct result of the relentless focus on our business philosophies, and our success is
recognized throughout the business world. KEYENCE has been continuously ranked in prominent company rankings
such as “The World's Most Innovative Companies” (Forbes), and we are among the top 10 companies in Japan based
on market capitalization as of Sep. 2017.
Today, KEYENCE serves over 250,000 customers in 110 countries around the world, where our name stands for
innovation and excellence.
info@keyence.eu
www.keyence.eu
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News
MB NAKLO d.o.o.
MB-NAKLO – VIR REŠITEV ZA 2020!
Podjetje MB-NAKLO zaznamuje kvaliteta produktov, bogato tehnično znanje, zanesljivost
storitev ter pripravljenost na partnerski dialog. Nudimo rešitve na področju orodij, strojev in
avtomatizacije. Na IFAM 2020 bomo prikazali novosti s področja komponent za avtomatizacijo procesov.
Na našem razstavnem prostoru A2-001 si oglejte:
1. NOVOST: DEPRAG E-SFM – električna podajna vijačna enota
DEPRAG je specialist na področju tehnologije vijačenja. Nova funkcijska enota za vijačenje z elektronskim krmiljenjem
(E-SFM) je optimalno zasnovana za prilagodljivo izvajanje zapletenih nalog vijačenja in različne zahteve pri
sestavljanju. Na voljo so različne izvedbe, s katerimi so izvedljivi procesi vijačenja za še tako zahtevne aplikacije.

2. NOVOST: Manipulator 3arm® M5 - naprava varno manipulacijo bremen
Ergonomske roke 3arm® M5 so najmočnejše in najbolj zanesljive ročno upravljane roke na trgu za manipulacijo bremen
do 50 kg. Možna je uporaba čeljusti, vakuuma, magneta ali po meri. M5 predstavlja pravo rešitev pri zagotavljanju
varnosti zaposlenih pri delu ter pri doseganju visoke produktivnosti.

3. NOVOST: Kolaborativna vakuumska penasta prijemala SCHMALZ FXCB
SCHMALZ je specialist za vakuumsko tehniko. FXCB predstavlja prijemalni sistem z nizko maso in vgrajenim
pnevmatskim generatorjem podtlaka za manipulacijo obdelovancev na področju interne logistike. Je odlična rešitev za
stacionarno manipulacijo s kolaborativnim robotom, uporablja pa se tudi za paletizacijo in depaletizacijo kartonskih škatel.

Več informacij:
MB-NAKLO d.o.o.
ORODJA – STROJI – AVTOMATIZACIJA
www.mb-naklo.si
natasa.bernard@mb-naklo.si
04 277 17 00 / 031 308 565
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News
Murrelektronik GmbH
Podjetje Murrelektronik je vodilno podjetje na področju razvoja in
izdelave sodobne decentralizirane avtomatizacije za stroje ter
naprave, ki se osredotoča na štiri glavna področja: oskrbo z električno
energijo, vmesnike, priključne vode in IO-sisteme.
V središču letošnjega sejma IFAM je tokrat pametna in digitalna
avtomatizacija. Podjetje Murrelektronik predstavlja inovativne rešitve
in nove izdelke, kakršen je tudi novi modul Fieldbus MVK Fusion. Ta
modul PROFINET/PROFIsafe združuje tri temeljne funkcije
inštalacijske tehnike: digitalne standardne senzorje in aktuatorje,
digitalne varnostne senzorje in aktuatorje ter IO-Link.
V ospredju njihove ponudbe je tudi modularni sistem za nadzor
električne energije Mico Pro®, ki ima lahko vgrajen sistem za oskrbo z
električno energijo, zasnovan za 5 ali 10 A, kar prihrani prostor v
električni omarici. Z novimi stikali XELITY® in XENTERRA podjetje
Murrelektronik povečuje svojo ponudbo in ponuja primerna stikala za
vsako rabo.
Podjetje Murrelektronik poenostavlja inštalacijske koncepte in ustvarja
v prihodnost usmerjene povezave od IO-ravni pa vse do oblaka.

Murrelektronik GmbH
Concorde Business Park D2/11
A-2320 Schwechat
Austria
+43 1 7064525-0
mail@murrelektronik.at
www.murrelektronik.com

Özdisan Elektronik A.Ş.
Ozdisan Elektronik was founded in 1980. Since its establishment it has demonstrated remarkable growth
performance and became the leading electronic components distributor in Turkey.
Ozdisan distributes a wide range of Passive & Active & Electronic Components including Semi-Conductors, Power
Semiconductors, Capacitors, Resistors, Rectiﬁers, IC's / microcontrollers, Sensors, LED's, TFT LCD parts, ElectroMechanical parts,…
Besides Ozdisan expanded its business on PCB & PCB Assembly and LED lighting solutions.
Ozdisan has more than 100 distributorships including exclusive agreements with the world's major electronic
components manufacturers such as Ixys, Fuji, Panjit, Panasonic, Samsung, Lem, Royalohm, Recom, Cree, Seoul
Semiconductor,.... In 2014, Ozdisan made a joint venture with Chinese SAT Group (www.sat-sz.com) producing TFT
LCD Panel from 3.5” to 10.1” screen sizes.
Headquartered in Istanbul, Ozdisan has 5 sales oﬃces 205 employees.
Ozdisan business main area;
ź Component D str but on
ź PCB-Assembly ( TOTAL 9 SMT L nes)
ź LED L ght ng
ź Heats nk manufactur ng
ź TFT LCD Panel product on n Ch na
ź E-commerce bus ness as catalogue d str but on through B2B and B2C.
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info@ozdisan.com
www.ozdisan.com

ProElektronika d.o.o.
ProElektronika d.o.o je zastopnik opreme za avtomatizacijo od senzorjev do SCADA sistemov priznanih svetovnih
proizvajalcev. Ponujamo kompletne storitve od speciﬁkacije opreme, dobavo opreme, tehnično podporo in
izobraževanje. Na sejmu se vam bomo predstavili z zastopanimi podjetji Baumer (senzorji, industrijske kamere …),
INSYS icom (industrijska podatkovna komunikacija) in SENECA (mrežni analizatorji, signalni pretvorniki …).
Skupaj z matičnem podjetjem iz Zagreba nudimo rešitve na ključ na področju avtomatizacije v industriji, energetiki,
strojegradnji in sistemih strojnega vida. Na sejmu vam bomo v živo prikazali sistem strojnega vida z različnimi
rešitvami (3D senzorji, pametne kamere, industrijske kamere …).
Vabimo vas, da nas obiščete na našem razstavnem prostoru A2-505!
Se vidimo.
ProElektronika d.o.o is a representative of automation equipment from sensors to SCADA systems from renowned
world manufacturers. We provide complete services from equipment speciﬁcation, equipment supply, technical
support and training. At the fair we will introduce the represented companies Baumer (sensors, industrial cameras …),
INSYS icom (industrial data communication) and SENECA (network analysers, signal converters …).
Together with the parent company from Zagreb, we provide turnkey solutions in the ﬁeld of automation in industry,
energetics, machine building and machine vision systems. At the fair we will show you the machine vision system
with diﬀerent solutions (3D sensors, smart cameras, industrial cameras …).
We invite you to visit us at our showroom A2-505!
See you there.

ProElektronika d.o.o.
Podružnica ProElektronika Celje
Mariborska cesta 86
3000 Celje
info@proel.si
www.proel.si

Rittal d.o.o.
Nova tovarna podjetja Rittal v mestu Haiger sprejema načela industrije 4.0. Podjetje
je izvedlo največjo naložbo v skupni vrednosti 250 milijonov evrov za ustanovitev
najbolj napredne stavbe za proizvodnjo kompaktnih in majhnih ohišij. Visoko
avtomatizirani proizvodni procesi skupaj z bližnjim distribucijskim centrom
omogočajo brezhibno obdelavo naročil, kar zagotavlja hitro razpoložljivost
standardnih izdelkov in pripomočkov.
Rittal uveljavlja teorijo industrije 4.0 v praksi: vodilni svetovni ponudnik rešitev za ohišja, napajalne sisteme,
klimatizacijo in IT infrastrukturo skupaj s programsko opremo in storitvami je ustanovil pametno tovarno – najbolj
napreden obrat na svetu za proizvodnjo kompaktnih in majhnih ohišij. “Obrat bo popolnoma usklajen z izjemno
učinkovitimi načeli industrije 4.0,” razlaga profesor Friedhelm Loh, lastnik in predsednik uprave skupine Friedhelm
Loh Group. “Nova proizvodna lokacija bo zagotovila konkurenčnost naših strank in našega podjetja tudi v prihodnosti.
Skupna naložba v vrednosti 250 milijonov evrov je pozitivna tudi z vidika regionalnega gospodarstva ter z zagotovitvijo
290 delovnih mest v proizvodnem obratu Haiger. Zavestno smo se odločili, da proaktivno oblikujemo prihodnost z
lokalnimi prebivalci, ki nas podpirajo že od vsega začetka.”
V novih poslovnih prostorih s površino 24.000 kvadratnih metrov bo kmalu na voljo več kot 100 visokotehnoloških
strojev. Vsak dan bodo skupaj izdelali približno 9.000 kompaktnih ohišij AX in majhnih ohišij KX, kar na letni ravni
predstavlja kar 35.000 ton predelanega jekla.

xxxxx

Ena od pogostih napak je, da je digitalizacija dobra stvar – dokler ne govorimo o delovnih mestih. Toda kaj
digitalizacija dejansko pomeni za zaposlene v podjetju, ki se spreminja, povezuje in digitalizira? Za Rittal je
stvar jasna: pri strojih so pomembni ljudje! Zato podjetje investira v usposabljanje in nadaljnje izobraževanje
za zaposlene.
Kako bo izgledal delovni svet v prihodnosti? Ali bo poln robotov in strojev, ki lahko proizvajajo, razmišljajo in se
celo samostojno učijo? Skoraj tako. Na primer, v tovarni Rittal v mestu Haiger je bilo za proizvodnjo ohišij
nameščenih več kot 100 visokotehnoloških strojev. Toda prav tukaj bodo ljudje zdaj najpomembnejši dejavnik.
Zakaj? Ker je potrebno vsak stroj v procesu voditi in stalno izboljševati. Vsak proizvodni proces je potrebno
spremljati, medtem ko mora biti delo pravočasno zaključeno. Prekinitev ne sme biti. Če prekinitve nastanejo, jih je
potrebno hitro odpraviti.
Dejstvo, da omrežni procesi, digitalni delovni tokovi in programska orodja niso nujno del vsakodnevnega dela
vsakega zaposlenega v podjetju Rittal, je osebju akademije Loh Academy dobro znano. Zato so razvili številne
seminarje, delavnice in tečaje dodatnega usposabljanja, ki se osredotočajo na digitalizacijo: “Zaposleni se učijo,
kako ljudje, stroji in digitalni procesi delujejo v sodobnem proizvodnem okolju in so sami ključni del tega
sodelovanja,” razlaga Gero Düweke, projektni vodja za usposabljanje v tovarni v mestu Haiger: “Tukaj sta
najboljša predpogoja pripravljenost na spremembe in veselje do učenja. V domačem okolju je veliko digitalnih
aplikacij že dolgo znanih in samoumevnih. Na teh izkušnjah lahko gradimo v našem profesionalnem okolju.”
Za vsakega zaposlenega so predvideni posebni moduli usposabljanja, od kratkih učnih enot do večdnevnih tečajev. In
potem? Potem zaposleni v podjetju Rittal ne bodo več ročno sestavljali vseh delov ohišja. Namesto tega bodo
nadzirali in usmerjali ne samo stroje, ampak celoten digitalen proizvodni proces.
Rittal d.o.o.
Letališka cesta 16
SI-1000 Ljubljana
tel. +386 1 5466370
Info@rittal.si
www.rittal.si

SENSOR d.o.o.
Nove tipke na dotik in tipka za takojšnji izklop
Proizvajalec Comitronic predstavlja prenovljeno serijo tipk na dotik – samo z
dotikom lahko vklopimo, izklopimo stroj ali naredimo kakšno drugo opravilo. Tipke
reagirajo samo na dotik roke in ne reagirajo na druge materiale.
Nekaj lastnosti:
- nove tipke M30 imajo zaščito IP69K, nov dizajn z 6 LED svetlečih diod za večjo
vidnost,
- na voljo so v različnih barvah ohišja in različne možnosti osvetlitve,
- različni izhodi – od 1NO, 2NO, ….
- možnosti različnih zakasnitev, različnih osvetlitev ob delovanju...
- na voljo s kablom ali s sponkami za vijačenje
Predstavljamo tudi novost – tipko za izklop v sili z osvetlitvijo.
Visoka vidljivost, cenovno učinkovitost in enostavna montaža so prednosti nove
tipke za takojšnji izklop oziroma tako imenovane "gobice".
Dimenzije 40 mm z vgrajeno osvetlitvijo, TÜV certiﬁkat, različne barvne možnosti,
napajanje 12-30VDC, ….
Za vse dodatne informacije pokličite 026131831 – podjetje SENSOR d.o.o. ali www.sensor.si
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News
SIGMATEK GmbH & Co KG
As a solutions provider, SIGMATEK designs and produces complete automation systems for industrial machine
and equipment building. Performance, ﬂexible control technology, dynamic drive technology, strong visualization
and integrated Safety technology – uniﬁed in a comprehensive design environment, the all-in-one software
LASAL. All automation components are "made in Austria" and in use around the globe. SIGMATEK makes new
technologies accessible and usable: whether ﬂexible multi-CPU concepts – modular Safety solutions – modern
HMIs – wirless data exchange or open communication standards such as OPC UA. The deep applications knowhow and strong service orientation of the Salzburg automation experts guarantee that SIGMATEK customers are
provided with ﬂexible, user-friendly and future-proof solutions 4.0, which make their machines even more

SIGMATEK GmbH & Co KG
Sigmatekstrasse 1
5112 Lamprechtshausen
Austria
oﬃce@sigmatek.at
www.sigmatek-automation.com

TIPTEH d.o.o.
Novosti vodilnih proizvajalcev na 1 mestu
Predstavniki podjetja vam bodo na sejmu predstavili koračne motorje in pogonske sisteme RTA, s katerimi boste
električni signal pretvorili v rotacijo osi. Njihovi pogonski sistemi s koračnimi motorji so enostavni za uporabo,
zanesljivi, robustni in primerni tudi v zahtevnejših aplikacijah. Njihova prednost je tudi dostopna cena in nizki stroški
vzdrževanja.
Spoznali boste novo serijo zmogljivih proﬁlnih senzorjev Micro Epsilon. Z njimi boste brezkontaktno detektirali napake
na različnih površinah ter vzpostavili učinkovito rešitev za nadzor kvalitete. Dinamične meritve boste izvajali brez
ročnih sprememb nastavitev, ker bo algoritem samodejno prilagodil delovanje senzorja glede na površino.

Ogledali si boste delujočo bin picking rešitev Photoneo Locator na
sodelujočem robotu. Rešitev temelji na 3D skenerju PhoXi, ki zazna
predmete na podlagi njihovih CAD modelov ter določi njihovo pozicijo.
Rešitev združuje tudi programsko opremo za lociranje in pobiranje
objektov v prostoru. Ta poleg enostavne integracije omogoča tudi
kalibracijo robota. Rešitev je primerna tudi za lociranje predmetov v
postopku sestavljanja, barvanja, nanašanja lepila.
TIPTEH d.o.o.
Ulica Ivana Roba 23
1000 Ljubljana
+386 1-200-51-50
info@tipteh.si
www.tipteh.si
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ULFE - laboratorij za robotiko
Laboratorij goji dolgoletno tradicijo kvalitetnih raziskav s področja robotike in biomedicinske tehnike ter prenosa
izdelkov v industrijsko in rehabilitacijsko okolje.
V letu 2018 je bil kot del laboratorija formiran Collaborative Robotics Centre (CRC), ki združuje več najnovejših
sodelujočih robotov, prijemal, druge periferije in senzorjev, z namenom dostopnosti te opreme za študijske namene in
industriji za raziskovalne namene. Trenutne aktivnosti zajemajo projekte ﬁnancirane s strani EU (CL++, TERRINET),
bogato pa je tudi naše sodelovanje z različnimi partnerji iz industrije (Yaskawa Slovenia, Kolektor, ABB Slovenija,
RLS, TPV, LPKF, Trimo).

VIPA ELEKTRONIK-SYSTEME GmbH
Slogan našega podjetja je »USPEŠNA AVTOMATIZACIJA«
Zagotavljamo kompetentno svetovanje, strokovno obdelavo naročil in podporo našim
strankam, s tem omogočamo hitre in zanesljive rešitve za uspešno izvedbo projektov.
Imamo veliko lastno skladišče, da lahko našim strankam nudimo čim hitrejšo dobavo.
V naš katalog vključujemo le najboljše in najbolj zanesljive izdelke in vedno priporočamo tehnično optimalno rešitev.
Naš najpomembnejši cilj je najti optimalno rešitev za vašo aplikacijo, da tako vi z našo pomočjo uspešno
avtomatizirate.
Od VIPA predstavljamo najnovejšo krmilno tehnologijo:
Krmilnik MICRO je zelo kompakten, izjemno hiter, z veliko funkcijami, s številnimi možnostmi komunikacije in z
mnogimi razširitvenimi opcijami. Z vsemi temi zmožnostmi predstavlja krmilnik MICRO standard na področju
krmilnikov.
Serija krmilnikov SLIO je razširjena s kompaktnim 13C in navzgor z visoko zmogljivim VIPA 019.
Še hitrejši čip Speed7, večji pomnilnik, PROFINET in iDevice, aktivna komunikacija ISOonTCP in Modbus TCP tudi
s priključkom PG/OP-LAN prinašajo vse večje in obsežnejše možnosti uporabe. Popolnoma nov je tudi OPC UA.
Kot novost so dodane tudi sponke za merjenje energije, impulza in DMS.
Uspešna in robustna serija VIPA 300S je bila razširjena na 300S+ in jo je mogoče programirati s Step7 in TIA od
Siemensa in s Speed7 Studio od VIPA.
Ponudbo dopolnjujejo tudi profesionalni PN-Swich-i in izjemno priročni PROFIBUS & PROFINET konektorji.
Od HILSCHER predstavljamo najnovejše sklope industrijskih Feldbus sistemov:
Obsežen portfelj Feldbus-Gateways in PC kartic omogoča medsebojno povezavo praktično vsakega krmilnega
sistema z drugim poljubnim krmilnim sistemom, ter omogoča opremljanje industrijskih PCjev s poljubnim Feldbusom,
ki je na voljo po vsem svetu.
Novi in zelo uspešni so prehodi EDGE, ki prenašajo podatke iz PLCja v SAP, MS AZURE, IBM CLAUD. Na voljo so tudi
cenovno ugodne različice, ki temeljijo na Raspberry PI.
Predstavili vam bomo vse naše novosti in se veselimo vašega obiska.
VIPA Elektronik-Systeme GmbH
Hütteldorfer Straße 299/4
A-1140 Wien
Tel: +43 1 895 93 63-0
elektroniksysteme@vipa.at
www.vipa.at
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