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Vă aşteptăm la RAILF 2011
Evenimentul (Expoziţie şi Simpozion)
beneficiază
de
o
amplă
participare
internaţională,
punând
la
dispoziţia
specialiştilor din România ultimile noutăţi pe
plan mondial, din domeniile automatizărilor,
instrumentaţiei şi aparaturii de laborator.
În perioada 10-12 mai 2011 vă aşteptăm
la Sala Palatului, Bucureşti, unde vor expune
peste 35 de firme şi vor prezenta lucrările
în Simpozion 10 firme, cât și specialişti din
învăţământul tehnic superior şi din organisme
guvernamentale cu atribuţiuni conexe tematicii
Evenimentului.

We look forward to meet you at RAILF 2011
The event (Exhibition and Symposium) has
a wide international participation, offering at
the disposal of the Romanian specialists the
latest news at worldwide level, in the
automation, instrumentation and laboratory
equipment domains.
On 10-12th of May 2011, we look forward to
meet you at Sala Palatului, Bucharest, where
over 35 companies shall participate as exhibitors
and 10 companies, together with specialists
from the technical superior education system
and from governmental bodies with linked
attributions to the Event thematic, shall hold
symposium presentations.
A.A.I.R.-Event organizer

A.A.I.R. - Organizatorul evenimentului
Organizatorul A.A.I.R. (Asociaţia pentru
Automatizări şi Instrumentaţie din România)
este asociaţia naţională, profesională a
specialiştilor din România, având peste 20 de ani
de activitate, cuprinzând peste 80 de membri
persoane juridice, 600 de membri persoane
fizice, 11 sucursale în România şi o sucursală în
Republica Moldova.
A.A.I.R. are o amplă experienţă în
organizarea întâlnirilor dintre specialiştii din
domeniile de specialitate, fiind co-organizatorul
expoziţiei Romcontrola împreună cu Romexpo
până în anul 2009, a Simpozioanelor sale
naţionale, anuale, începând cu anul 1992 şi a
mai multor workshopuri şi mese rotunde de
specialitate.

The organizer A.A.I.R. (Association for
Automation and Instrumentation in Romania) is
the national, professional association of
Romanian specialists, having over 20 years of
activity, 80 corporate members and 600
individual members, 11 branch offices in
Romania and one branch office in the Republic
of Moldova.
A.A.I.R. has a wide experience in
organizing meetings between the specialists
from specialty domains, being the co-organizer
of the exhibition Romcontrola together with
Romexpo until 2009 and of its national annual
Symposiums and starting with 1992 it becomes
the organizer of many workshops and specialty
roundtables.
Topics

Tematica evenimentului
Evenimentul se adresează specialiştilor care
activează în domeniile structurate conform
tematicii prezentate în continuare:

The event is addressed to the specialists that
activate in the structured domains according to
the domains specified below:
Automation & Instrumentation

Automatizări & Instrumentaţie
• Automatizări (Process Automation, Factory
Automation, Software industrial)
• Măsurări & Senzori
• Achiziţie şi prelucrare date
• Acţionări (electrice, pneumatice, electronice)
• Instrumentaţie virtuală
• Componente şi sisteme (electrice şi
electronice)
• Roboţi
Echipamente
(Instrumentaţie)
de
laborator
De ce să veniţi la RAILF 2011?
Este singura manifestare internaţională,
specializată, organizată în România, care
reuneşte domeniile sus menţionate;
•
Intraţi în contact cu unele dintre cele
mai importante firme de specialitate;
•
Luaţi cunoştinţă de cele mai noi
realizări pe plan mondial din automatizări,
instrumentaţie şi aparatură de laborator;
• Aflaţi ultimile noutăţi privind cadrul
legislativ care reglementază problematica
abordată de acest Eveniment;
• Puteţi găsi răspunsuri şi rezolvări la
problemele de specialitate cu care vă confruntaţi
în activitatea dumneavoastră profesională.
•

• Automation (Process Automation, Factory
Automation, Industrial Software)
• Measurements , Metrology, Sensors
• Data Aquisition and Data Processing
• Drives (electric, pneumatic, electronic)
• Virtual Instrumentation
• Components and Systems (electric and
electronic)
• Robotics
Laboratory
Equipments
(Instrumentation)
Why coming to RAILF 2011?
•
It is the only international event, for
specialty field and organized in Romania, which
brings together the above mentioned domains
•
Get in contact with some of the most
important specialty companies
•
Become familiar with the newest
worldwide accomplishments, in automations
instrumentation and laboratory equipment
•
Find out the latest news concerning the
legislation frame that deal with the topic range
approached by this Event.
•
You may find the answers and keys to
speciality problems that you deal with in your
professional activity

