
67PODUJATIEAT&P journal 7/2006

Prednášky seminára pod taktovkou riaditeľa marketingu Schnei-
der Electric Slovakia, Jakuba Czaplinského, viedli marketéri slo-
venskej dcéry Schneider Electric, ako aj špecialisti z Francúzska.
Všetky prezentácie doplnené filmami našich referencií sa stretli
s vynikajúcim ohlasom.

Prvou témou seminára boli trendy a inovácie riadiacich systémov
v priemyselnej automatizácii. Téma priblížila nové možnosti
využitia priemyselných automatov, operačných panelov a SCADA
systémov v priemysle. Predstavila trendy a smerovanie priemy-
selných komunikácií, ako aj optimálne a testované architektúry
v riadení aplikácií. V ďalšej prednáške predstavil Eric Bonsignour
z Francúzska distribuované vstupy/výstupy trochu inak. Zákazní-
ci sa dozvedeli o prínose využitia systémov distribuovaných V/V
Advantys STB v priemyselných aplikáciách a o možnostiach
a trendoch v týchto systémoch. Určite nezabudnú na ukážku
odolnosti Advantys STB.

Treťou témou boli optimálne a univerzálne snímače v priemy-
selných aplikáciách. Videli sme snímače šité na mieru potrieb
a zároveň s univerzálnym použitím v zdvíhacích zariadeniach,
obrábacích strojoch, montážnych linkách a v potravinárskych
aplikáciách.

Po prestávke prišiel na rad cyklus ďalších troch prednášok.

Zákazníci sa dozvedeli o možnostiach riadenia HVAC aplikácií,
teda o riadení a regulácií čerpadiel, ventilátorov a ďalších po-
honov s kvadratickou charakteristikou momentu s frekvenč-
nými meničmi Altivar a softštartérmi Altistart. Predstavili sme
im možnosti riadenia, funkčnosti, výberu riešenia a aplikácie
v oblasti HVAC.

Nasledovala prednáška, ktorej témou bola úplná koordinácia
a vrchol v spúšťaní a ochrane elektrických motorov. Predstavila
zariadenie TeSys U ako jedinečné riešenie, ktoré spolu s ďalšími
prvkami posúva pohonárske aplikácie do budúcnosti. Prezento-
vali sme možnosti použitia, parametre, funkcie, výber a aplikácie
s výrobkom TeSys U, ktorý garantuje bezpečnosť, výkonnosť,
úplnú koordináciu, komunikáciu, jednoduchosť a modularitu.

Na záver špecialista z vývoja Dimitris Ioannou predstavil inova-
tívnu platformu Modicon M340, ktorý zabezpečí v blízkej budúc-
nosti aj zákazníkom na slovenskom trhu rýchlosť, efektívnosť,
prehľadnosť riadenia strojov a stredných technologických celkov.

V priebehu celého popoludnia naši zákazníci navštívili aj výstavu
produktov a workshopy, kde sme im poskytli detailnejšie tech-
nické informácie. Predstavili sme riadiace systémy, napr. konfi-
guráciu a komunikáciu programovateľných automatov Premium
cez Advatys STB s TesysU modulmi alebo konfiguráciu profibus
DP modulu na TSX Premium. Ďalším bol výklad možností 
a výhod AS-i zbernice, ukážka jednoduchosti AS-i kabeláže a i.

V oblasti riadenia poho-
nov zaujali ukážky nasta-
venia frekvenčných meni-
čov Altivar 61 a Altivar 71
a riadenia motorov pro-
stredníctvom lokálneho
LCD terminálu alebo pro-
stredníctvom PC a softvé-
ru Power Suite.

Úspešné boli aj ukážky Global Detection, osiconceptu, nastavenia
a programovania snímačov. Bonusom pre našich zákazníkov bol
aj workshop o monitorovaní elektrických sietí prostredníctvom
PowerLogic. Tu sme im predstavili Power Metre PM700, PM800,
zariadenia systému PowerLogic, ethernetové prevodníky, systém
SMS – monitorovací softvér a napokon vizualizácie.

Po náročnom odbornom programe svojím prípitkom privítal na-
šich obchodných partnerov generálny riaditeľ Schneider Electric
Slovakia Ing. Pavol Chovanec v nádherných priestoroch piešťan-
ského Kursalonu, kde im poďakoval za hojnú účasť, príblížil prio-
rity firemného programu new2 a zaželal kulinárske zážitky, ako aj
zábavný a príjemný večer. Umelecký program slávnostného veče-
ra uvádzala šarmantná moderátorka Soňa Müllerová a zábavu na-
štartovala svojím strhujúcim spevom dynamická Sisa Sklovská.
Nasledoval virtuózny výkon Zlatých huslí a sólistov Lúčnice. Mi-
lým roztpýlením boli aj vtipné vystúpenia humoristov a napokon
aj vykúzlené darčeky pre dámy od iluzionistu. Ďalšie darčeky pre
zákazníkov už vykúzlil Schneider Electric, ktoré odovzal víťazom
súťaže losovania, pričom prvá cena tomboly zanesie šťastného vý-
hercu na víkend do romantického Paríža.

Ďakujeme ešte raz všetkým, ktorí prijali naše pozvanie na toto po-
dujatie a dúfame, že si odniesli užitočné informácie, ako aj prí-
jemné zážitky.
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Úspešný seminár 
Riešenia Schneider Electric 
pre priemyselné aplikácie

Firma Schneider Electric pozvala svojich obchodných partnerov pôsobiacich
v oblasti priemyslu na seminár zameraný na riešenia Schneider Electric
pre priemyselné aplikácie. Tento interný veľtrh sa konal dňa 25. 5. 2006
v Piešťanoch. Vyše 200 zákazníkov sa zoznámilo s novinkami počas seminárov
a mali možnosť ich vidieť vystavené formou expozície a napokon ich vyskúšať
zapojené do funčných aplikácií aj počas workshopov.
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