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Asociaţia pentru Automatizări şi Instrumentaţie din România(A.A.I.R.), organizează, în
perioada 10-12 mai 2011, evenimentul (expoziţie şi simpozion) RAILF 2011 „Târgul de
Automatizări & Instrumentaţie şi Echipamente de Laborator din România”, găzduit de
Sala Palatului, din Bucureşti. De precizat ca, Managementul evenimentului este asigurat de ITS
Events Management, companie specializatat in organizarea de evenimente, consultanta,
creatie si servicii logistice.
Având o bogata experientă profesională, A.A.I.R urmăreşte prin organizarea Târgului de
Automatizări &Instrumentaţie şi Echipamente de Laborator din România, să comunice
specialiştilor din domeniu noutăţile, la zi, pe plan internaţional.
A.A.I.R. (Asociaţia pentru Automatizări şi Instrumentaţie din România) este asociaţia
profesională, autonomă, non-profit, neguvernamentală şi apolitică, care reuneşte specialişti din
România din toate sferele automatizărilor şi instrumentaţiei (automatizări, măsurări, acţionări,
achiziţie de date .instrumentaţie virtuală, roboţi şi echipamente de laborator).
A.A.I.R., înfinţată în iunie 1990, are peste 600 de membri individuali (ingineri), peste 80 de
membri persoane juridice (organisme guvernamentale, societăţi comerciale, institute de
cercetare - dezvoltare, universităţi tehnice), 11 sucursale în ţară şi o sucursală în Republica
Moldova.
Date fiind domeniile de activitate ale A.A.I.R. , sus menţionate, Târgul de Automatizări &
Instrumentaţie şi Echipamente de laborator din România are următoarea tematică:
Automatizari (Process Automation, Factory Automation, Software industrial, Sisteme de
Comunicaţie, Calculatoare industriale, Automate programabile-Regulatoare, Elemente de
execuţie)
• Măsurări&Senzori
• Achiziţie şi prelucrare date

•
•
•
•

Acţionări (electrice, pneumatice, hidraulice)
Instrumentaţie virtuală
Roboţi
Componente şi sisteme (electrice şi electronice)

Echipamente (Instrumentaţie) de laborator
Pentru tematica de mai sus sunt prezentate aplicaţii referitoare la :
• Agricultură-Cereale
• Ape minerale
• Industria de băuturi alcoolice/răcoritoare
• Industria alimentară
• Construcţii-Instalaţii, Materiale de construcţii
• Construcţii de masini
• Distribuţie apa/energie termică
• Energie electrică
• Industria gazelor naturale
• Industria usoară
• Lemn şi hârtie
• Metalurgie-Siderurgie
• Industria petrolului
• Chimie- Petrochimie
• Transporturi
• Tehnologia informaţiei
• Protecţia mediului
• Cercetare-proiectare - dezvoltare
• Învaţământ tehnic superior de specialitate
Este foarte important de ştiut faptul că şi-au anunţat deja participarea la acest eveniment 37 de
companii, pe o suprafaţă de expunere de aproximativ 500 mp. Pe de altă parte, despre
eveniment au solicitat informaţii şi sunt aşteptaţi peste 2000 de vizitatori.
Pe întreaga perioadă a desfăşurarii Târgului de Automatizări & Instrumentaţie şi
Echipamente de Laborator din România 2011 firmele participante vor avea prezentări în
simpozion. Pe marginea acestor prezentări vor avea loc dezbateri asupra ultimelor noutăţi pe
plan mondial.
Dată fiind importanţa acestui eveniment, RAILF 2011 beneficiază de o buna vizibilitate în
media, drept urmare, partenerii nostrii media sunt: Agenda Construcţiilor,
Comunicatedepresa.ro, Mesagerul Energetic, Petroleum Review, Reporter Economic,
Romaqua, Technomarket, Tehnica Instalaţiilor, T&T, Univers Ingineresc.
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