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Ismerje meg a korszerű energiagazdálkodáshoz elengedhetetlen és élenjáró technológiákat 
a méréstechnika, a szabályozástechnika illetve a beágyazott rendszerek területén! 

 
Az ipari folyamatok felülvizsgálata vagy új termékek és szolgáltatások tervezése során manapság 
aligha akad olyan vállalat, amely ne venné figyelembe a gazdaságossági szempontok mellett a 
környezeti hatásokat is. Hogyan lehet a berendezéseket és folyamatokat optimalizálni, hogy 
csökkentsük az energiafogyasztásunkat és a környezetre gyakorolt terhelő tevékenységünk (carbon 
footprint) mennyiségét? Hogyan integráljuk a megújuló energiaforrásokat a hagyományos 
rendszerekbe a villamosenergia-minőségre vonatkozó előírások betartása mellett? Ilyen kérdésekre 
keressük a választ iparágak és alkalmazások igen széles körében. 
 
A National Instruments szeretettel meghívja Önt és tisztelt érdeklődő kollégáit az Energia 
Fórum című egész napos, ingyenes rendezvényére, amelynek során a villamosenergia-termelés, 
elosztás és felhasználás területén alkalmazott legújabb mérés- és szabályozástechnikai, valamint 
beágyazott technológiák és termékek körébe kaphat betekintést. 

Az NI Energia Fórum főbb témakörei 
Méréstechnika és jelfeldolgozás Beágyazott rendszerek és fejlett szabályozás

Olyan alkalmazások segítségével, mint a szerkezetek 
épségének vizsgálata vagy a gépállapot monitorozás - 
például generátorok vagy szélturbinák óriás 
forgógépeiben -, megszüntethetők a nem tervezett 
üzemkimaradások, optimalizálható a berendezések 
hatásfoka, csökkenthető a javítási idő illetve a fenntartási 
költségek.  
 
A villamosenergia minőségének vizsgálata 
napjainkban elengedhetetlen követelménnyé vált az 
áramszolgáltatásban illetve továbbításban – nagyrészt a 
nemzetközi előírások miatt. Az energiafelhasználás és a 
károsanyag-kibocsátás figyelése ugyanakkor környezeti 
és gazdasági előnyökkel is jár.  
 
» Ismerje meg termékeinket és megoldásainkat az 
elosztott adatgyűjtés, a hang- és rezgésmérés, valamint 
a jelfeldolgozás területén, amelyek utat nyitnak a 
nagyobb termelékenység és merészebb innováció előtt! 
 
 

A beágyazott szabályozó- és megfigyelőrendszerek 
óriási lehetőséget kínálnak az energiafogyasztást 
jelentős mértékben befolyásoló berendezések és 
folyamatok tökéletesítésére (például az ipari motorok 
vagy az alternatív hajtások intelligens 
szabályozórendszerei).  
 
A fejlett szabályozórendszerek ugyancsak sikeresen 
használhatók az energiatermelés hatékonyságának 
növelésére (például intelligens szélturbina 
szabályozás, vagy maximum teljesítménypont-
keresés napelemes rendszerekben).  
 
» A rendezvény során többek között hallhat majd a 
National Instruments COTS (Commercial-Off-The-
Shelf) platformjáról, ami magában foglalja a tervezés, 
a prototípus készítés és a gyártás fázisában is 
egyaránt elengedhetetlen ipari- és beágyazott 
szabályozórendszereket, továbbá megismerkedhet 
az energiatermelés, elosztás és felhasználás 
fejlődését szolgáló alkalmazásokkal.  

Szakértők egymás közt Kapcsolatépítés 
Hallgassa meg rendszerintegrátor partnereink és a 
szakma további jeles képviselőinek előadását, amelyből 
megtudhatja, hogyan találnak megoldást az 
energiatermelés, elosztás és felhasználás során 
jelentkező mérnöki kihívásokra a National Instruments 
grafikus fejlesztői platformja segítségével!  
 
Előadóink lesznek többek között:  
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi 
Egyetem, Debreceni Egyetem, ELCOM, a.s.,  
HY-GO, Profivill No.1. Kft., VESKI d.o.o. 

Az NI Energia Fórum nagyszerű lehetőséget kínál 
arra, hogy szakmája kiválóságaival kössön 
ismeretséget és építse kapcsolatait. Találkozzon 
mérnök kollégákkal, a szakma kiemelkedő 
képviselőivel, valamint a National Instruments 
mérnökeivel az előadások szüneteiben és látogassa 
meg a rendezvényen kiállító partnereink standját! 
 
 
 

 

További információ és regisztráció: ni.com/hungary/energyforum 


