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Tendencijos, 
keičiančios pasaulį 
ABB grupės vadovas Ulrich Spiess-
hofer Šveicarijos ekonomikos forume 
pristatė ABB požiūrį į tendencijas, 
kurios keičia pasaulį. 

Didžiausias pokytis ABB, kalbant apie 
rinkas ir klientus yra susiję su besivystančių 
šalių augimu. Šiaurės Amerika ir Euro-
pa išliks ABB gyvybiškai svarbiomis rink-
omis, tačiau ateityje sparčiausiai augs 
Afrikos, Azijos ir Lotynų Amerikos rinkos. 
Šiandieniniai atsinaujinantys energijos 
šaltiniai, tokie kaip saulės ir vėjo, leidžia 
turėti elektros energiją atokiose vietovėse, 
pvz. ABB Indijoje sukūrė saulės energija 
varomą vandens siurblį, keičiantį vietos 
ūkininkų kasdienybę.

Atsinaujinantys energijos šaltiniai, pvz. 
Vokietijoje, saulėtą ar vėjuotą dieną gali 
pagaminti 70 proc. reikalingos energijos, 

bet saulei nusileidus ar nurimus vėjui, vis-
kas keičiasi. Sprendimas, galintis pakeis-
ti elektros tinklą yra energijos saugyklos, 
kurios kartu su atsinaujinančiais energijos 
šaltiniais sudarytų mažus savarankiškus 
elektros tinklus, o tradicinės elektrinės ar 
dyzeliniai generatoriai liktų atsarginiais 
variantais. Neseniai ABB pristatė saugo-
jimo sprendimą, galintį saugoti 4-6 kWh 
namų ūkyje.

Kita tendencija – augantis pramonės skait-
meninimas ir automatizavimas. Naujos 
robotų technologijos leidžia žmonėms 
ir robotams bendradarbiauti tarpusavyje 
taip, kaip iki šiol buvo neįmanoma. Įdomus 
pavyzdys yra GOLIAT laivas, Arkties van-
denyne, rodantis, kad laikai, kai žmonės 
turėjo ištisas savaites ar net mėnesius 
gyventi naftos ir dujų gavybos platformose 
jūroje, eina į pabaigą.
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Aktualijos 2

ABB 2014 metų 
I ketvirtis
Stabilūs rezultatai
– Užsakymų lygis išliko stabilus,
– Veiklos EBITDA pastovi, išskyrus 
elektros sistemų (Power Systems) 
padalinį; 
– Žymiai pagerėjo grynųjų pinigų 
srautas; 
– Vyksta elektros sistemų padalinio 
transformacija.

Užsakymai, apie 10,4 mlrd. JAV 
dolerių, išliko panašūs kaip pernai 
metais, apyvarta siekė 9,5 mlrd. JAV 
dolerių.
 
“Mes išlaikome pozicijas keturiuose 
padaliniuose, kurie pirmąjį ketvirtį 
turėjo daugiau užsakymų, geras 
pajamas bei didesnį grynųjų pinigų 
srautą,” - sakė ABB vykdantysis direk-
torius Ulrich Spiesshofer.
 
“Žvelgiant į ateitį, mūsų ambicijos 
2014 metams yra našumo augimas 
keturiuose iš penkių mūsų padalinių 
augimas bei apyvarta PS padalinyje,” 
- sakė jis.

ABB technologija įkrauna elektra varomą 
autobusą per 15 sekundžių

TOSA autobusas Ženevoje, Šveicarijoje.

Tam tikrose autobusų stotelėse ne-
bereikia nei antžeminių linijų, nei ultra-
greito įkrovimo. Tai naujos kartos tylios, 
lanksčios, nulinės emisijos miesto 
viešojo transporto stotelės.

TOSA (Trolleybus Optimisation Sys-
tème Alimentation) yra nulinės-anglies-
emisijos sprendimas. Įkrovimo laikas yra 
toks trumpas, kad netrukdo autobusų 
grafikui ir gerina miesto aplinką bei 
kraštovaizdį, nes nebereikia antžeminių 
linijų, bei tuo pačiu užtikrina lankstesnį 
maršrutą. Sistema, vietoj įprastų 
troleibusų strypų, naudoja lazeriu 
valdomą judančią „ranką“, kuri prisi-

jungia prie autobusų stotelėje esančio 
įkrovimo lizdo.

TOSA projekte ABB įkrovimo tech-
nologija pirmą kartą įdiegta didelio 
pajėgumo elektra varomame autobuse, 
talpinančiame daugiau kaip 135 keleivi-
us. Autobusas tam tikrose stotelėse 
žaibiškai įkraunamas per 15 sekundžių 
tuo metu, kai keleiviai išlipa ir įlipa į 
autobusą. Autobusas maršruto pabaigo-
je pilnai įkraunamas per 3 - 4 min. 

Pilotinis projektas vykdomas tarp 
Ženevos oro uosto ir Tarptautinio 
parodų centro, Palexpo.

ABB - viena etiškiausių bendrovių 
pasaulyje
paskelbė “Ethisphere“ institutas
“Ethisphere” institutas, nepriklausomas 
tyrimų centras, ABB įvardijo etiškiausia 
2014 metų bendrove. “Etika yra labai 
svarbi, siekiant ABB ilgalaikės sėkmės, 
todėl mes labai didžiuojamės, kad 
“Ethisphere” tai įvertino.” - sakė ABB 
vadovas Ulrich Spiesshofer.

“Pasitikėjimas svarbus klientams, dar-
buotojams ir investuotojams,” - sakė 
“Ethisphere” vykdantysis direkto-
rius T. Erblich. “ABB tapo išskirtinės 
bendruomenės dalimi, todėl mes 
sveikiname visus ABB darbuotojus, 
klientus ir partnerius.”
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Naujienos 3

ABB-free@home® - 
namų automatika tapo
itin paprasta

ABB-free@home® - protingas namų 
valdymas – jau tapo prieinamas dauge-
liui. Per išmanųjį telefoną ar kompiuterį 
galite valdyti apšvietimą, kontroli-
uoti temperatūrą ar nuleisti apsaugines 
žaliuzes. Paprastas interfeisas bei 
greitas instaliavimas namų automatiką 
pavertė realybe daugeliui namų ūkių, 
o montuotojams atvėrė naujas verslo 
galimybes.

Sistemos elementas - „System Access 
Point“ - kompiuterio ar planšetės pagal-
ba leidžia planuoti ir paleisti sistemą. 
ABB-free@home® leidžia susikurti skirtin-
gus scenarijus, pvz. atpalaiduojančią 
aplinką vakaro kino seansui, nuotaikingą 
pietų stalo ar patogų darbo vietos 
apšvietimą.

Šiemet sukanka 60 metų, kai buvo 
nutiesta pirmoji pasaulyje
HVDC jungtis
Švedijos Gotlando sala, esanti 90 km 
nuo kranto Baltijos jūroje, buvo per toli, 
kad būtų galima ją AC jungtimi sujungti 
su žemynine šalies dalimi. Švedijos en-
ergetikos inžinieriai ieškojo ekonomiškų 
ir patikimų elektros energijos perdavimo 
dideliais atstumais būdų.
Svarbiausias uždavinys buvo rasti 
patikimą ir ekonomišką konverterį, 
galintį konvertuoti aukštos įtampos 
elektros srovę iš AC į DC ir atgal. ASEA, 
elektros inovacijų lyderei, reikalingos 
įrangos kūrimui reikėjo žengti į visiškai 
nežinomas sritis, kur ankstesnė techninė 

patirtis galėjo būti taikoma tik iš dalies. 
Daugelį metų kybojo klausimas, ar išvis 
yra sprendimas HVDC perdavimui.
1954 metais, 20 MW, 100 kV HVDC 
jungtis tarp Gotlando ir Švedijos 
žemyninės dalies buvo nutiesta. Tai 
buvo pirmoji tokio pobūdžio jungtis pas-
aulyje. Tai buvo didžiulė sėkmė, sulau-
kusi plataus susidomėjimo. Kai HVDC 
perdavimas buvo realizuotas realiame 
projekte, 1960 metais įvairiose pasaulio 
šalyse pagal ASEA naują technologiją 
buvo įrengtos kelios, daug didesnės 
HVDC sistemos. 

Didžiausios 
pasaulyje meno
kolekcijos apsauga

Valstybinis Rusijos Ermitažo muziejus

ABB energiją taupančios technologijos 
Ermitaže užtikrina tinkamą klimatą tiek 
meno kūriniams, tiek svečiams.
Ermitaže buvo įgyvendintas didžiulis 
muziejaus ventiliacijos ir oro kondiciona-
vimo sistemų modernizavimo projektas. 
Jame sistemos vėdinimo ir energijos 
valdymo sprendimui buvo pasirinkti ABB 
varikliai ir kintamo greičio pavaros. 

ABB technologijos
pasaulio futbolo 
čempionate
Žymus Rio de Žaneiro Maracanã stadio-
nas yra apsuptas gyvenamųjų rajonų, 
todėl norint užtikrinti energijos tiekimą 
lankytojams ir vietiniams gyventojams 
per 2014 FIFA pasaulio čempionatą, 
Rio de Žaneire, trečiame pagal dydį 
Pietų Amerikos metropolyje, ABB įrengė 
vieną naują ir modernizavo 25 elektros 
pastotes.
 
Apie ABB technologijas visuose penki-
uose 2014 futbolo čempionato stadion-
uose skaitykite www.abb.com/worldcup
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Trumpai 4

G13 duomenų 
maršrutizatorius

Gateway G13 100-000 - žekliai pa-
lengvina nuotolinį tinklo energijos 
skaitiklių duomenų surinkimą. 

„Ethernet” pusėje, komunikacija vyksta 
per JSON (JavaScript Object Notation) 
- „ehernet” pusėje. Maršrutizatoriuje 
integruotas “web” serveris (webserver) 
užtikrina išsamią skaitiklių integruotų į 
nuotolinio duomenų surinkimo sistemą 
apžvalgą, o taip pat leidžia konfiguruoti 
skaitiklių nustatomus ir surenkamus 
parametrus.

Aukšto lygio duomenų apsaugą 
užtikrina duomenų šifravimas pasitelkus 
SSL (Secure Sockets Layer). 

Maršrutizatorius komunikuoja su EQ 
skaitikliais per „ABB EQ bus” – komuni-
kacijos protokolą pagrįsta IEC standar-
tais (DLMS/cosem). EQ bus jungiamas 
prie RS-485.

Maršrutizatorius taip pat gali dirbti kaip 
M-Bus rėlė (M-bus master) ir rinkti ABB 
energijos skaitiklių, palaikančių M-bus 
komunikaciją, duomenis.

IRB 1200
nauja mažų
robotų šeima

Ar kada nors svajojote apie 15% 
mažesnius ir 10% greitesnius robotus? 
Nauja ABB IRB 1200 robotų šeima 
būtent tai jums ir suteiks.

ABB IRB 1200 skirti pramonei ir tenkina 
jos lankstumo, naudojimo paprastumo, 
kompaktiškumo ir trumpo ciklo poreiki-
us, išlaikant platų darbo lauką.

“Mes džiaugiamės galėdami pris-
tatyti IRB 1200”, - sako Phil Crowther, 
mažų robotų produktų vadovas. 
“Atlikę išsamią rinkos analizę, 
sukūrėme robotą, kuris yra neįtikėtinai 
kompaktiškas, lankstus ir gali atlikti 
darbines operacijas būdamas itin arti 
ruošinių.”

Pilnas IRB 1200 sprendimas ypač tinka 
ten, kur reikia kompaktiškumo neau-
kojant darbo spektro ir funkcionalumo. 
Trumpesni atstumai tarp operacijų 
garantuoja greitesnį ciklą, o  tai reiškia, 
kad jūs galite padaryti daugiau su 
mažiau.

Daugiau www.abb.com/robotics

Seminarai
Pristatėme ABB 
naujoves

Balandžio - gegužės mėn. seminaruose 
buvo pristatytos ABB žemosios įtampos 
gaminių naujoves. 
„Busch-Jaeger“ naujoves pristatė 
gamyklos atstovas G. Heydecker, o EQ 
skaitiklius - Per A. Frid, Global Product 
Manager.
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