
 

 

 

KVIETIMAS 

PAŽINTINIS VIZITAS Į PHOENIX CONTACT  

ELEKTRONIKOS INOVACIJŲ CENTRĄ VOKIETIJOJE 

Paslauga Pažintinis  vizitas į Phoenix Contact elektronikos inovacijų centrą Bad Pyrmont ir TT laboratoriją 

Blomberge, Vokietijoje 

Tikslinė 

auditorija 

Gamybinių įmonių vadovai, Skaitmeninimo specialistai, Gamybos vadovai, Inovacijų vadovai, 

energetinio efektyvumo specialistai 

Vizito 

objektas 

Phoenix Contact – 1923 m. įkurta elektronikos ir automatikos technologijų kūrimo įmonių 

grupė, kurios centrinė buveinė yra Vokietijos Blombergo mieste. Įmonė veikia 55 šalyse, turi 

daugiau nei 20 000 darbuotojų, o metinė apyvarta sudaro apie 3 mlrd. Eur. Phoenix Contact 

sprendimai naudojami visur, kur procesai turi vykti automatiškai, kur prijungiami, paskirstomi ir 

valdomi energijos ir/ar duomenų srautai  (pramoninės gamybos įrenginiuose, atsinaujinančios 

energijos srityje, infrastruktūroje arba sudėtingų įrenginių jungtyse). 

Paslaugos 

turinys 

- Vokietijos „Pramonė 4.0“ ekosistemos ir Phoenix Contact centro bei unikalaus technologijų 

miestelio veiklos pristatymas bei prezentacija apie Phoenix Contact sprendimus 

automatizuojant pastatus ir juose esančią įrangą bei juos paverčiant išmaniais. Atvira diskusija 

ir susipažinimas su Phoenix Contact patirtimi taupant energiją ir kitus išteklius. 

- Ekskursija po išmanius Pastatus 4.0 (angl. Smart buildings), įskaitant gamybinius pastatus 

ir ofisus. Išmaniosios valdymo sistemos įdiegimas 4 pastatuose, kurių bendras plotas per 

50 000 m², Phoenix Contact leido sutaupyti daugiau nei 1 mln. Eur per metus.  

- Ekskursija po unikalią savo techninėmis galimybėmis Trabtech laboratoriją Blomberge 

(viena iš 3 tokių pasaulyje). Laboratorijoje išbandomi ir demonstruojami žaibosaugos ir kiti 

elektrotechniniai įrenginiai (pvz. paskirstymo ar valdymo spintos). Vizito metu svečiai turės 

galimybę pamatyti kaip žaibo energijai prilygstančiomis iškrovomis testuojami įrenginiai ir 

kokias pasekmes gali sukelti žaibo ar komutaciniai viršįtampiai. 



 

Programa 

(EN) 

10.00 – arrive Phoenix Contact Elektronics Bad Pyrmont 

10.00 – 10.30 – Welcome/ Phoenix Contact corporate presentation 

10.30 – 11.30 – Guided tour smart production according Industry 4.0 view 

11.30 – 12.30 – Guided tour Building 4, factory integration into Smart Building system, 

monitoring system, energy and costs savings and discussion.  

12.30 – 13.30 – Joint launch in staff restaurant  

13.30 – 14.00 – Drive to Blomberg 

14.00 – 15.00 – Guided tour TT laboratory and production 

15:00 – 16:00 – Smart warehouse 

16.00 – 17.00 – Smart factory (metal, plastic) 

Paslaugos 

kaina 

1700 Eur vienam asmeniui. 

Į paslaugos kainą įskaičiuota:  

- Lėktuvo bilietai ir kitos pervežimo paslaugos 

- Verslo klasės viešbutis 

- 1 pietūs 

- 1 tinklaveikos (angl. networking) vakarienė  

Vizito diena 2022 m. gruodžio 7 d.  

Skydžiai* - Išvykimas (Vilnius) – 2022 m. gruodžio 6 d. 

- Sugrįžimas (Vilnius) – 2022 m. gruodžio 8 d.  

Papildoma 

informacija 

1 priedas. Phoenix Contact centro pristatymas 

Kontaktinis asmuo: 

Marija Aliaševičienė, el. p. marija.aliaseviciene@intechcentras.lt , tel. + 370 617 87629 
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