
27-29 kwietnia



Świat chwilowo stanął w miejscu, ale my się nie zatrzymujemy. Spotkajmy się online.

Zapraszamy na 3 dni wirtualnych targów 
W programie liczne prezentacje, wywiady i panele eksperckie 

Na naszym stoisku online zobaczysz najnowsze produkty i trendy rynkowe.  
Podczas Dialog Days, twórcy innowacyjnych technologii zaprezentują swoje rozwiązania. 

Skorzystaj z wiedzy ekspertów: dołącz do czatu w trakcie wirtualnych targów Dialog Days.  
To świetna okazja by porozmawiać i wymienić się doświadczeniami na żywo.

https://phoe.co/DialogDays


27 kwietnia 
Poniedziałek 
9:00  Otwarcie Dialog Days 

PHOENIX CONTACT 
Przemówienie powitalne 
Frank Stührenberg, Dyrektor Generalny, 
Prezes Zarządu Grupy

9:15  Wspieranie społeczeństwa elektrycznego 
Przesłanie programowe: Świat jutra wymaga zrównoważo-
nego zarządzania dla zrównoważonego rozwoju 
Frank Stührenberg, dyrektor generalny,  
prezes Zarządu Grupy

10:00  Jak SPE ma się do Time Sensitive Networking  
i dlaczego 5G nie zbawi świata samodzielnie 
Przegląd nowych technologii w komunikacji przemysłowej 

11:00  Elektromobilność codziennego użytku 
Jak innowacje, trendy i wiedza technologiczna wyznaczają 
nowe kierunki

13:00  COMPLETE line – wszechstronne rozwiązania  
w budowie szaf sterowniczych 
Standaryzacja jako klucz do optymalizacji procesu budowy 
szaf sterowniczych 

14:00  Wydajność i elastyczność jako kluczowe 
wymaganie 
Technologia PLCnext, otwarty ekosystem nowoczesnej 
automatyki 

15:00  Złącza board-to-board 
Łączność we wszystkich wymiarach 
Wytrzymałe złącza typu board-to-board z serii FINEPITCH



28 kwietnia  
Wtorek 
9:00  Przyszłościowe rozwiązania dopasowania 

sygnałów cyfrowych i analogowych 
Inteligentne przełączanie sygnałów i obciążeń – sprytny 
przesył – pomysłowy pomiar i monitorowanie

10:00  Twoja droga ku inteligentnemu światu  
– od inteligentnych urządzeń do inteligentnych 
koncepcji 
Transformacja cyfrowa zmienia świat 
Wszystko jest ze sobą połączone 

11:00  Single Pair Ethernet  
Ethernet w końcu przełamuje bariery 
Złącza do Ethernetu jednoparowego 

13:00  (Cyber) bezpieczeństwo w pierwszej kolejności  
Jak IEC62443 może pomóc poprawić bezpieczeństwo  
cyfrowe Twojej firmy

14:00  Najnowszy trend: ładowanie prądem stałym 
w niższym zakresie mocy 
Ekonomiczne kable CCS dla domu, gastronomii i handlu 
detalicznego

15:00  Dane cyfrowe jako napęd efektywności 
Od cyfrowego schematu obwodu do rzeczywistej szafy 
sterowniczej



29 kwietnia  
Środa 
9:00  Dostosowanie do bezpieczeństwa – Opano-

wanie globalnych trendów w bezpieczeństwie 
maszyn 
Nowe wymagania w dziedzinie Poziomu Parametrów  
Eksploatacyjnych i SIL

10:00  Rozwiązania dla sieci światłowodowych 
Wysoka gęstość upakowania w wytrzymałym złączu M17 
MPO – serie dla transmisji FO

11:00  Skalowalne rozwiązania w budowie szaf  
sterowniczych  
Optymalizacja procesów dzięki systemom wspierającym 

13:00  Optymalne ekranowanie dla najwyższej  
dyspozycyjności fabryki 
Niezawodna ochrona od obiektu do szafki sterowniczej 

14:00  Inteligentne budynki – digitalizacja  
w automatyce budynkowej 
Inteligentne budynki dla przyszłościowych koncepcji  
urbanistycznych

15:00  Inteligentna infrastruktura ładowania  
Inteligentne ładowanie z sieci i integracja budynków 

16:00  Obudowy elektroniki i usługi   
Optymalne projektowanie Twojego urządzenia dzięki  
szerokiemu spektrum obudów i technologii łączenia 


