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Odborný veletrh automatizace, elektro-
techniky a pohonů SPS/IPC/Drives se le-
tos v Norimberku koná 27. až 29. listopa-
du. Vzhledem k velkému zájmu návštěvníků 
i vystavovatelů z České republiky předsta-
vuje časopis Automa v tomto článku některé 
expozice vystavovatelů. Celkem čtyři české 
firmy své produkty představí ve společné ex-
pozici ve stánku č. 3-417; pořádá ji agentura 
CzechTrade. Zde budou k dispozici i aktuální 
vydání časopisu Automa; kromě toho budou 
jeho výtisky prezentovány ve stánku odbor-
ného tisku č. 10-532. Na obr. 1 je orientační 
plán hal, v nichž se veletrh uskuteční. Je z něj 
také zřejmé, kde bude uspořádána doprovod-
ná konference SPS/IPC/Drives.

ATAS Elektromotory Náchod a. s. 3-417

Společnost ATAS Elektromotory Náchod 
má dlouholetou tradici ve výrobě elektro-
motorů. Firma byla založena v roce 1928 
v Náchodě a od svého vzniku se specializo-

vala na vývoj a výrobu elektromotorů a ven-
tilátorů. K jejím produktům patří mimo jiné 
jednofázové asynchronní motory, motory se 
stíněným pólem, třífázové asynchronní mo-
tory s kotvou nakrátko, stejnosměrné motory 
s permanentními magnety, axiální ventilátory, 
radiální ventilátory, dentální vysokootáčkové 
mikromotorky a motory pro letecký průmy-
sl. Kvalita výroby odpovídá normě ČSN EN 
ISO 9001. Motory ATAS nacházejí použití 
v mnoha oblastech. Firma ATAS rovněž vy-
rábí střižné nástroje pro výrobu elektrotech-
nických plechů do průměru 150 mm, formy 
pro tlakové lití hliníku a jeho slitin a formy 
pro lisování dílů z plastů. 

Co bude k vidění na veletrhu
SPS/IPC/Drives 2012 v Norimberku

Beckhoff Automation GmbH 7-406

Ve stánku Beckhoff bude velká pozornost 
věnována lineárnímu transportnímu systému 
XTS, který využívá výhody lineárního i rotač-
ního principu pohonu. Motor je plně integro-
ván s výkonovou elektronikou a měřením polo-
hy. Vystavovány budou také vestavné počítače 
a I/O moduly řady CX2000 s interní sběrnicí 
PCI Express navržené pro montáž na lištu DIN. 
Počítače mohou být vybaveny jednojádrovým 
procesorem Intel® Celeron® 1,4 GHz, dvou-
jádrovým procesorem Intel Core i7 1,5 GHz 

nebo čtyřjádrovým procesorem Intel Core i7 
2,1 GHz. Elegantní vícedotykové operátorské 
panely CP2xxx a CP3xxx a panelová PC s vel-
kou obrazovkou ve verzi pro vestavbu nebo 
s montážním ramenem jsou vyrobeny pro po-
užití v nepříznivém prostředí. Ve stánku firmy 
Beckhoff nebudou chybět rotační synchronní 
servomotory s připojením One Cable – jedním 
kabelem je vedeno napájení i signály zpětné 
vazby. Návštěvníkům bude představeno vývo-
jové prostředí TwinCAT 3, umožňující optimál-
ně rozdělit výpočetní výkon mezi jádra CPU. 
K vývoji programů lze využít Microsoft Visual 
Studio a všechny běžné programovací jazyky, 
takže řídicí jednotky mohou být programová-
ny např. v C/C++, zatímco simulace běží v pro-
středí Matlab/Simulink.

B&R Industrie-Elektronik GmbH 7-206

Na ploše téměř 1 000 m² představí firma 
B&R celý svůj sortiment. Mezi novinkami le-
tos budou robustní a spolehlivá box PC s pro-
cesorem Intel Core i třetí generace s maxi-
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Obr. 1. Orientační plán hal výstaviště v Norimberku

Obr. 2. Elektromotory firmy ATAS pro všeo-
becné použití a regulaci

Obr. 3. Vestavná PC a I/O moduly řady 
CX2000 (Beckhoff Automation)
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málním výpočetním výkonem. Průmyslové 
počítače této řady, včetně nového Automati-
on PC 910, jsou cenově výhodné a výjimeč-
ně všestranné. Společnost B&R představí 
také zcela nový systém monitorování energií 
APROL EnMon, který pomáhá uživatelům 
zlepšovat energetickou účinnost a plnit nor-
mu ISO 50001. Návštěvníci se dále seznámí 
s redundantními procesorovými jednotkami 

(CPU) pro systém X20, které jsou součástí 
vývojového prostředí Automation Studio 4. 
To je nyní ekonomicky výhodné i pro běžné 
menší aplikace. Pro redundantní přenos dat 
je využíván komunikační protokol reálného 
času Powerlink. Servoměnič ACOPOSmul-
ti65m namontovaný přímo na motoru s kry-
tím IP65 je nový prvek, který rozšiřuje modu-
lární pohonný systému řady ACOPOSmulti. 
Servoměnič s motorem tvoří konfigurovatel-
ný a snadno připojitelný mechatronický ser-
vopohon s integrovanými bezpečnostními 
pohybovými funkcemi a protokolem open- 
Safety. Tím šetří cenný prostor v rozváděči 
a podporuje rozvoj decentralizované archi-
tektury počítačů.

Delta Electronics, Inc. 3-508

Společnost Delta Electronics, Inc., je do-
davatelem spínaných zdrojů, komponent, dis-
plejů, síťových produktů a produktů pro prů-
myslovou automatizaci. Na veletrhu SPS/IPC/ 

/Drives bude prezentovat osvědčené měniče 
frekvence VFD-E, ale zejména představí no-
vou řadu měničů C. K vidění bude nejvýkon-
nější měnič C2000 s plným vektorovým říze-
ním, integrovaným PLC a ovládacím pane-
lem s krytím IP56 a také měnič CP2000 pro 
ventilátory, čerpadla a oblast HVAC s téměř 
shodným vybavením. Představen bude i malý 
vektorový měnič frekvence C200, který bude 
brzy uveden na trh v ČR. Delta rovněž nabí-
zí zařízení pro regeneraci energie AFE2000 
a REG2000. Funkce měniče C2000 budou 
demonstrovány na zvláštním panelu s ukáz-
kou integrovaného PLC a popisem nových 
verzí CT2000 a CH2000 pro speciální použi-
tí. Vidět bude možné i příklady použití měni-
čů Delta. Vystavovány rovněž budou tradič-
ně používané servoměniče: verze ASDA-A2 
se sběrnicí CANopen a funkcemi řízení pohy-
bu, jednodušší verze ASDA-B2 a víceosý mě-
nič ASD-M, vycházející z měniče ASDA-A2. 
Jako rozhraní k servoměničům budou vysta-
vovány operátorské panely DOP-B, vyzna-
čující se skvělým poměrem ceny k výkonu. 
K návštěvě stánku zve společnost ProfCom, 
která je autorizovaným distributorem firmy 
Delta Electronics.

Eaton Industries GmbH 9-371

Stánek společnosti Eaton představí ucele-
nou koncepci automatizace, prostředky pro 
hospodaření s energií a systémy nepřerušitel-
ného napájení – UPS. Ve stánku budou prezen-

továny možnosti kombinace elektrických, hyd-
raulických a pneumatických prvků. Například 
operátorské panely a PLC v elektrohydraulic-
kém systému mohou komunikovat prostřed-
nictvím CANopen nebo Profibus s pohony, 
I/O zařízeními a inteligentními hydraulickými 
ventily, jako je např. nový ventil Eaton KBS. 
Díky tomu lze ve stroji zavést úplný systém 
řízení os. K novinkám patří nová řada měničů 
frekvence Xelra, softstartéry DS7 a nové PLC 

typu XC152. Všechny tyto novinky mohou být 
začleněny do síťového a komunikačního sys-
tému SmartWire-DT firmy Eaton. Navíc bude 
společnost prezentovat řídicí relé Easy800 
a multifunkční displej MFD-Titan s rozhra-
ním Bluetooth. Firma používá strategii Lean 
Solution, jejímž základním úkolem je identifi-
kovat ve strojích a linkách procesy, které přímo 
nepřispívají k tvorbě hodnot, omezit plýtvání 
a plně využít všechny možnosti optimalizace. 
Jádrem je propojovací systém SmartWire-DT, 
který eliminuje složité a k chybám náchylné 
připojování bod po bodu v řídicím rozváděči 
i v periferiích.

EPLAN engineering s. r. o. 7A-240

Společnost Eplan představí novou verzi 
vývojového prostředí Eplan Platform 2.2. 
Mnoha funkčními rozšířeními a přídavnými 
moduly, např. pro návrh kabeláže na strojích 
a výrobních linkách, otevírá uživatelům nové 
perspektivy v oblasti inženýrských prací. 
Cestu k požadovanému výsledku těchto pra-

cí zkracují nový, intuitivní výběr grafických 
maker, inteligentní analýza svorek a auto-
matické vytváření propojovacích bodů při 
kopírování a přesouvání částí elektrických 
obvodů. Odborníci tak dostávají do rukou 
spolehlivý systém, který urychluje procesy 
a poskytuje základ pro automatizaci a stan-
dardizaci. 

V automatizační technice je užitečné, 
když se schéma kabeláže stroje nebo lin-
ky (která je stále složitější) stane přímou 
součástí dokumentace projektu v prostředí 
Eplan. Toho lze dosáhnout prostřednictvím 
modulu Eplan FieldSys (obr. 7). Kabelo-
vé trasy jsou navrženy automaticky a podle 
výkresu dílny se stroji jsou spočítány dél-
ky kabelů. Výsledkem je přesné stanovení 
nákladů na kabeláž a úplná dokumentace 
o vedení kabelů pro tým techniků, který je 
bude instalovat. 

Obr. 4. Průmyslový počítač Automation PC 
910 (B&R Industrie-Elektronik)

Obr. 5. Nejvýkonnější měnič frekvence společ-
nosti Delta: C2000 (Delta Electronics)

Obr. 6. Řídicí relé Easy800 (Eaton Industries)

Obr. 7. EPLAN FieldSys: úplný automatický 
návrh kabeláže a vedení kabelových tras 
v provozu včetně kompletní dokumentace 
(Eplan)
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GEOVAP, spol. s r. o. 7A-731

Společnost Geovap vyvíjí již patnáct let 
systém SCADA/HMI Reliance pro vizualiza-
ci a řízení technologických procesů. Za dobu 
existence systému se podařilo i díky účas-
tem na mezinárodních veletrzích vybudovat 
mezinárodní distribuční síť a instalovat tisí-
ce systémů na všech pěti kontinentech svě-
ta. Systém Reliance je nabízen mezinárodní 
sítí distributorů v Nizozemí, Belgii, Švéd-

sku, Španělsku, Švýcarsku, Turecku, Polsku, 
Rumunsku, Rusku, Austrálii, USA a v Indo-
nésii. Zákazníci na systému Reliance nejví-
ce oceňují intuitivnost, uživatelskou přívěti-
vost, modularitu a škálovatelnost. V systému 
lze tvořit jak jednoduché vizualizace, tak roz-
sáhlé projekty se síťovou komunikací, webo-
vými a mobilními klienty. Novinkou, která 
bude na veletrhu prezentována, je Smart Cli-
ent pro zpřístupnění vizualizace na tabletech 
a chytrých telefonech iPad, iPhone, Android 
či Blackberry a dalších. Tento klient je vytvo-
řen v jazyce HTML5.

HMS Industrial Networks GmbH 6-222

Společnost HMS Industrial Networks 
představí novou generaci svých jednotek 
Anybus® CompactCom™. Jsou to vestavné 
komunikační jednotky, které umožňují při-
pojit zařízení k jakékoliv běžné průmyslové 
komunikační síti. Dodávány jsou v několi-
ka formátech (obr. 9): CompactCom Chip je 
modul s plnou konektivitou na jediném čipu 
pro integraci do uživatelských desek ploš-
ných spojů, CompactCom Brick je ideální 
formát pro uživatele, kteří mají k dispozici 
omezený prostor nebo chtějí mít možnost 
vlastní volby síťového připojení, a Compact-
Com Module je úplný a plně zaměnitelný 

komunikační modul vhodný zvláště pro za-
řízení, kde je nutné co nejvíce zkrátit dobu 
jeho uvedení na trh. Úplnou novinkou budou 
komunikační jednotky řady 40 s výkonným 

komunikačním procesorem NP40 a možnos-
tí rekonfigurovat hardware pro jinou sběrni-
ci pouhým přeprogramováním FPGA. Jed-
notky řady 40, které budou mít na veletrhu 
premiéru a na trh budou postupně uváděny 
v příštím roce, jsou vhodné zvláště pro úlo-
hy s velkými požadavky na rychlost a syn-
chronizaci komunikace.

JIRKA a spol., s. r. o. 3-417

Firma JIRKA a spol. se zabývá výro-
bou digitálních přístrojů k odměřování po-

lohy a vlastní kovovýrobou. Jirka vyrábí ši-
roký sortiment digitálních indikátorů polohy, 
od jednoduchých až po grafické zobrazovače 
s dotykovou obrazovkou, ale také prachotěs-
né a vodě odolné magnetické lineární sníma-
če s rozlišením až 1 µm. Odměřovače polo-
hy jsou určeny pro frézky, soustruhy, vrtačky 
a ostatní obráběcí stroje. 

V oblasti kovovýroby se firma zaměřu-
je na výrobu zápustek pro kování a plecho-
vých dílů, dále na obrábění CNC, stejně jako 
zakázkovou výrobu armatur. V tomto obo-
ru by firma Jirka chtěla spolupracovat pří-
mo s výrobci. 

Obr. 8. Smart Client systému Reliance 4 zpro-
středkuje vizualizaci na tabletu i Smartphone 
(Geovap)

Obr. 9. Komunikační jednotky Anybus Com-
pactCom jsou dodávány ve třech různých 
provedeních (HMS Industrial Networks)

Obr. 10. Indikátory polohy firmy Jirka a spol. 
jsou určeny pro obráběcí stroje

Kontron AG 7-306

Ve stánku společnosti Kontron bude před-
vedena nová jednotka Computer-on-Module 
s velmi malou spotřebou energie s označením 
ULP-COM-sAT30 o rozměrech pouhých 82 × 
50 mm. Obsahuje procesor NVIDIA Tegra 3 

se čtyřmi jádry ARM 1,2 GHz. Díky robust-
nímu provedení je vhodná do průmyslových 
tabletů a zobrazovacích jednotek, jejichž spo-
třeba energie musí být výjimečně malá, pro-
tože se uplatňují v informačních a prodejních 
kioscích, multimediálních informačních tabu-
lích (digital signage), ale také v bezpečnost-
ních a dohledových systémech a ve zdravot-
nických a vojenských zařízeních. Kontron 
ULP-COM-sAT30 je založen na standardu 
ULP-COM, který bude brzy ověřen standar-
dizační komisí pro vestavné systémy SGET. 
K velmi tenké konstrukci přispívá 314pólový 
konektor (MXM 3.0). Mezi pokročilé grafic-
ké funkce patří rozhraní pro dva displeje včet-
ně dekódování videosouborů ve formátu HD, 
jako je MPEG2, a zakódování HD videozá-
znamu. Dále je k dispozici NVIDIA GeFor-
ce GPU s velmi nízkou spotřebou a s řadi-
čem pro dva displeje s akcelerací 2D a 3D. 
Mezi podporované zobrazovací funkce pat-
ří paralelní osmnácti- nebo 21bitový výstup 
LCD, jednokanálový výstup LVDS 18/21 
bitů, dvoukanálový výstup LVDS 24 bitů 
(carrier board xmitter) a HDMI. Dále jsou 
k dispozici dva kamerové porty CS-2.

KROHNE Messtechnik GmbH 4A-441

Na veletrhu SPS/IPC/Drives 2012 bude 
firma Krohne předvádět funkční modely pří-
strojů integrované do komunikačních systé-
mů (Profibus, HART a Foundation Fieldbus). 
Cílem není přenos jen měřených hodnot, ale 

Obr. 11. Deska ULP-COM-sAT30 s velmi níz-
kou spotřebou energie (Kontron)
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Phoenix Contact GmbH & Co. KG 9-310 

Společnost Phoenix Contact vysta-
ví na veletrhu SPS/IPC/Drives ucelenou 
nabídku výrobků pro montáž do rozvádě-
čů, přímo do provozů nebo pro zástavbu 
do strojů a zařízení. Ve stánku nebudou 

chybět redundantní řídicí jednotky s roz-
hraním Profinet, které umožňují prostřed-
nictvím systému AutoSync vytvářet redun-
dantní systém automaticky (obr. 15). Vy-
stavován bude ucelený připojovací systém 
SunClix, který je určen k připojení kabelů 
fotovoltaických zdrojů o průřezu vodičů až  
16 mm² bez použití nástrojů. Novinkou jsou 
nabíjecí zásuvné systémy pro elektromobi-
ly pro nabíjení 32 A AC a do 200 A AC/DC. 
Návštěvníci si prohlédnou inteligentní pře-
pěťovou ochranu Plugtrab PT IQ, která in-
formuje o opotřebení ochranných přístrojů, 
což dovoluje naplánovat údržbu. Sestavit 
modulární a kompaktní rozváděč umožňu-
jí nové průběžně zásuvné svorky. Pro pou-
žití v energetice jsou navrženy svorky de-
sek plošných spojů pro připojení vodičů až 
41 A bez použití nástrojů a také konektory 
M12 a M17, které při zasunutí automatic-
ky zapadnou. Vystavovány budou např. také 
konektory M12 pro Ethernet 10 Gb/s, ka-
beláž pro připojení senzorů a akčních čle-
nů, dotykové operátorské panely řady 5000 
a bezpečnostní technika.

TG Drives, s. r. o. 3-417

Český podnik TG Drives od roku 1995 do-
dává servopohony pro stroje a zařízení v prů-
myslové automatizaci. Firma poskytuje veš-
keré služby – od návrhu pohonu, přes opti-
malizaci včetně programování zákaznických 
systémů, zprovoznění až po servis. Do na-
bídky produktů této firmy patří také software 

i integrovaných diagnostických informací. 
Velmi důležitou diagnostickou informací je 
obsah plynu v kapalině, který často způso-
buje problémy s dávkováním. Obsah plynu 
v měřené kapalině vede k útlumu amplitudy 

kmitání měřicí trubice, čímž brání elektronice 
přístroje v určení okamžité rezonanční frek-
vence. Proto za těchto podmínek hmotnostní 
průtokoměry obvykle „zamrznou“ a zobrazu-
jí poslední stabilní měřenou hodnotu. Oproti 
tomu nový hmotnostní průtokoměr Optimass 
6400 díky integrované funkci Entrained Gas 
Management pouze zobrazí varovné hlášení 
pro uživatele a pomocí korekce kolísající am-
plitudy dále pokračuje v měření a zobrazová-
ní skutečných měřených hodnot. Návštěvníci 
stánku si budou moci měření kapaliny s obsa-
hem plynu průtokoměrem Optimass 6400 vy-
zkoušet na funkčním modelu přístroje s ven-
tilem pro dávkování vzduchu. 

LARM a. s. 3-417

LARM a. s. je tradiční výrobce optoe-
lektronických a magnetických snímačů. 
Sortiment vyráběných snímačů umožňuje 
standardní i individuální přístup při plnění 
zákaznických požadavků z oblasti např. prů-
myslové automatizace, elektromotorů nebo 
strojů CNC. LARM je jako výrobce scho-
pen nabídnout nestandardní provedení nebo 

Obr. 12. Coriolisův hmotnostní průtokoměr 
Optimass s moderní funkcí Entrained Gas 
Management pro stanovení obsahu plynu 
v měřené kapalině (Krohne Messtechnik)

Obr. 13. Snímač polohy firmy Larm s příslu-
šenstvím

vyvinout nové optoelektronické nebo magne-
tické snímače přímo podle konkrétní specifi-
kace zákazníka. Dodává také regulační ven-
tily se servopohony a na strojích CNC vyrábí 
obrobky podle dodané výkresové dokumen-
tace. Společnost LARM má certifikát podle 
ISO 9001:2008. V současnosti tato společnost 
hledá vhodné výrobní firmy nebo obchodní 
zástupce pro další spolupráci.

Panasonic Electric Works  
Czech s. r. o. 4A-341

Společnost Panasonic Electric Works 
(PEW) představí četné novinky z oboru 
automatizační techniky. Ve stánku budou 
zájemcům k dispozici nejen anglicky a ně-
mecky mluvící odborníci, ale po předběžné 
dohodě bude možné se setkat i se zástup-

cem české pobočky. Bude možné se zde se-
známit s celým sortimentem PEW od mini-
aturního senzoru, přes produkty laserové-
ho popisování až po řídicí systém spotřeby 
energií. Mezi zajímavosti bude patřit zá-
znamník dat (datalogger) pro venkovní po-
užití – Metron2 s krytím IP67, ideální pro 
sběr dat, jejich následnou archivaci, ozna-
čení časovým razítkem a odeslání prostřed-
nictvím GPRS centrálnímu systému. Velmi 
dobrý poměr ceny k výkonu má nová řada 
servopohonů Minas LIQI. Návštěvníci si 
prohlédnou také laserové senzory HL-G1 
s přesností až 0,5 µm a ionizéry řady ER-X 
pro odstranění nechtěného elektrostatic-
kého náboje v šířce až 1 280 mm. Dalšími 
exponáty budou dotykový panel GT32-E, 
vhodný pro venkovní použití (od –20 do 
+60 °C), PLC typu AFPX-C38, který stan-
dardně disponuje 38 digitálními a šesti ana-
logovými I/O, a maticový termoelektrický 
senzor SMT, schopný měřit teplotu indivi-
duálně v 64 měřicích bodech.

Obr. 14. Stánek Panasonic Electric Works 
uvede četné novinky z automatizační techniky

Obr. 15. Redundantní řídicí jednotky s rozhra-
ním Profinet (Phoenix Contact)
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veletrhy a konference

pro individuální návrh pohonného systému 
podle požadavků zákazníka. Pohony a řídi-
cí jednotky společnosti TG Drives se pou-
žívají v automobilovém, gumárenském, po-
travinářském a sklářském průmyslu a ve sta-
vebnictví. Podrobné informace jsou uvedeny 
na www.tgdrives.cz.

Obr. 16. Servopohony firmy TG Drives jsou 
určeny pro stroje a zařízení v průmyslové 
automatizaci

Obr. 17. Modulární Wago-I/O-System

WAGO Kontakttechnik  
GmbH & Co. KG 7-130, 7-230

WAGO, výrobce pružinových svorek, elek-
tronických rozhraní a komponent pro auto-
matizaci budov a průmyslu, bude i v letošním 
roce účastníkem veletrhu SPS/IPC/Drives. 
Společnost zve k návštěvě svého stánku – 
český zástupce zde bude přítomen ve středu  
28. listopadu. Zájemci ve stánku naleznou ino-
vativní zařízení z oblasti průmyslové automa-
tizace. Produkty Wago využívají standardizo-
vané sběrnice (Profibus, ProfiNet, CAN, Mod-
bus, BacNet, KNX, LON, Ethernet atd.), což 
umožňuje propojit všechna zařízení a techno-
logické prvky do jednoho celku – to vše pod 
značkou WAGO-I/O-SYSTEM®. S řídicími 
systémy WAGO je dnes možné se setkat té-
měř ve všech průmyslových odvětvích a v bu-
dovách různého charakteru. Největším příno-
sem modulární soustavy Wago-I/O-System je 

totiž její otevřenost a schopnost komunikovat 
a spolupracovat se všemi typy komunikačních 
sítí dostupných na trhu. Od založení v roce 
1951 uvedla společnost WAGO Kontakttech-
nik GmbH & Co. KG na trh mnoho nových 
produktů, které se staly tzv. kvazistandardem, 
např. instalační svorka Wago, řadová svorka 
s připojením Cage Clamp a první modulární 
systém pro automatizaci Wago-I/O-System.

www.profibus.cz www.profibus.cz 

ČVUT v Praze,
Fakulta 
elektrotechnická

AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL ZVOLIL PROFINET

Profibus CZ se zúčastní expozice 
Profibus & Profinet International (PI) 
na veletrhu SPS/IPC/Drives 
v Norimberku od 27. do 29. 11.

Každý den od 14 hodin možnost prohlídky expozice PI 
(hala 6, stánek 210) v češtině. 
Odborný výklad poskytne Dr. Pavel Burget, představitel Profibus CZ.

Pořádáme kurzy s mezinárodními certifikáty: 

Certified PROFINET Engineer
Certified PROFIBUS Engineer
 Certified PROFIBUS Installer

Zastřešujeme certifikovaná kompetenční a školicí centra i testovací 
laboratoř pro: PROFINET, PROFIBUS, PROFIdrive, PROFIsafe, IO-Link

Více informací a aktuální termíny akcí na www.profibus.cz

anf testlabs
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y expozice PI

JSME NA VELETRHU SPS/IPC/DRIVES 
2012

Profibus CZ organizace se silným zázemím
Zástupce mezinárodní organizace PROFIBUS & PROFINET International pro Českou republiku


