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1 ALERION 
TECHNOLOGIES 

Alerion enpresa Bavariako ESA 

Business Incubation Centre zentroan 

sortu zen 2014an, Europako Espazio 

Agentziaren teknologia transferitzeko 

programaren barruan. RPASak (UAV 

edo droneak) ikertzen eta garatzen, 

ikusmen artifizialean eta software 

txertatuan esperientzia handia zuen 

ingeniari talde batek sortu zuen 

konpainia. Alerionek azpiegituren 

ikuskapen automatizatua egiteko 

zerbitzuak eskaintzen ditu, batez ere 

energia berriztagarrien industrian. 

Doitasunezko nabigazio 

autonomoaren, ikusmen artifizialaren 

eta errendimendu handiko software 

txertatuaren garapenean dago 

espezializaturik. 2016an, Alerionek 

Donostian ezarri zuen egoitza, eta 

energia berriztagarrien industriako 

• Azpiegitura energetikoa drone autonomo bidez 

ikuskatzeko zerbitzuak. 

• Datuen analitika adimen artifizial bidez, kalteak 

edo anomaliak identifikatzeko. 

• Biki digitalen eraikuntza. 

• Aktiboak kudeatzeko hodeiko plataforma. 

https://www.aleriontec.com 

 

https://www.aleriontec.com/
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azpiegituren ikuskapen 

automatizaturako soluzioak 

eskaintzen espezializatu zen. 

Enpresa doitasunezko nabigazio 

autonomoaren garapenean dago 

espezializaturik, eta aerosorgailuen 

palak ikuskatzen ditu. Eskaintzen 

duen zerbitzuari dagokionez, 

bezeroak aztertzeko lorturiko irudiak 

entregatzen ditu, eta, hala eskatuz 

gero, Alerionek aurkitutako kalteen 

eta horien larritasunaren gaineko 

aholkularitza ere ematen du. Gure 

xede-bezero nagusien artean daude 

parke eolikoen arduradunak edo 

haien mantentze-lanetan jarduten 

dutenak. 

2 AZTES INGENIERÍA Energia- eta ingurumen-efizientziako 

ingeniaritza eta aholkularitza. 

Honako zerbitzu hauek eskaintzen ditugu, besteak beste: 

energia-auditoretzako eta energia-efizientzia ziurtatzeko 

zerbitzuak; kontsumoak monitorizatzeko, kontrolatzeko 

eta hobetzeko energia-kudeaketako sistemen ezarpena; 

proiektu teknikoak; fakturen optimizazioa; eta energia- 

eta ingurumen-jasangarritasuneko araudia betetzeko 

laguntza teknikoa. Enpresekin lankidetzan aritzen gara, 

eta soluzio integralak eskaintzen ditugu hainbat alorretan, 

hala nola ingeniaritza berdean, mantentze-lanetan, 

zirkularrean eta proiektuen kudeaketan. Gure 

garapenetako batzuk kontsumoak sentsorizatzera eta 

monitorizatzera daude bideraturik; hala, Big Data 

teknologiaren bidez, kontrolaz gainera etorkizuneko 

kontsumoen iragarpena ere egin ahal izango da. 

www.aztes.es 

 

3 BATTERYCARE S.L. 
(BCARE) 

Bcare Zientzia eta Teknologiaren 

Euskal Sareko ikerketa 

kooperatiboko zentroaren (CIC 

energiGUNE) lehen spin-offa da, eta 

Europako karakterizazio eta 

Dimentsionamendu-tresnek eta energia biltegiratzeko 

sistemak kudeatzeko estrategia-ereduek eginkizun 

erabakigarria dute haien fidagarritasuna eta 

errentagarritasuna maximizatzeko. Gaur egun, bada 

aukerarik merkatu-sistemak hobetzeko, betiere 

http://www.bcaremb.com/ 

http://www.aztes.es/
http://www.bcaremb.com/
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diagnostikorako laborategi eta 

plataforma aurreratuenak ditu. Bcare 

2018an sortu zen, energia-

biltegiratzearen sektoreko merkatu 

globalari zerbitzu integrala 

eskaintzeko, eta gaur egun hiru 

negozio-lerro ditu. Lehenik eta behin, 

aholkularitza (screening 

teknologikoa, bideragarritasun 

tekniko-ekonomikoaren azterketa, 

biltegiratze-sistemen RFQ 

prozesuetan laguntzea, hirugarren 

alderdiaren auditoretza, 

zehaztapenak eta araudia egitea, 

mantentze-prozesuak berrikustea eta 

hobetzea...). Bigarrenik, gelaxken eta 

baterien post mortem zerbitzuak eta 

diagnostikoa, eta hainbat 

elektrokimikatarako (NiCd, Plomo, 

Litio, Redox..) monitorizazio-

produktuen eta baterien egoeraren 

diagnostikoaren lerro bat; 

horietarako, hardwarea eta softwarea 

garatzen ditugu. Eta, hirugarrenik, 

aplikazio bakoitzerako berariazko 

diagnostiko-algoritmoak. 

kudeaketa efizienteagoa lortzeko eta hainbat 

teknologiatako bateriak urrunetik monitorizatzeko. 

Bcarek garatutako soluzioak monitorizazio-eredu 

aurreratuen garapenean oinarritzen dira, baita haien 

osasun-estimazioan ere, eta, horri esker, urrunetik jakin 

daiteke haien osasun-egoera, gaitasuna, bizi-itxaropena 

eta segurtasun-maila edo eragiketa-arriskua. Ondorioz, 

sistemak aukera ematen du baterien mantentze-lanak 

automatizatzeko; hala, hobetu eta optimizatu egiten da 

aktibo horien kudeaketa, eta, ondorioz, aurrezpenean du 

inpaktua. Laborategian egindako saiakuntzetatik abiatuta, 

baterien errore- eta degradazio-moduak aztertzeko –hala 

elementuetan nola taldeetan–, iragarpen-diagnostikoen 

ereduak eta algoritmoak garatzeko behar diren datuak 

lortzen dira. Horrekin guztiarekin, Bcarek baterien 

iragarpen-eredu elektrokimiko garatzen ditu haien 

osasun-diagnostikoa inplementatzeko, eta, horri esker, 

kostuak minimizatzea ez ezik haien balio-bizitza luzatzea 

ere lortzen du. Horretaz gainera, sentsore eta sistema 

adimendunak garatzen ditu, urruneko monitorizazioa eta 

kontrola inplementatzeko. Horri esker, 

zibersegurtasuneko estandar berrietara egokitutako 

protokoloak txertatzen ditu, eta, horrela, baterien 

parametroak modu seguruan ustiatzeko aukera ematen 

du. 

4 BIGDA SOLUTIONS Meteo for Energy espezializaturik 

dago energiaren sektorerako 

soluzioak eskaintzen Bigda Solutions 

etxearen bidez, bai energia 

berriztagarriko instalazioetako 

elektrizitate-ekoizleentzat, bai 

energia-kontsumitzaileentzat 

(enpresa eta industria intentsiboak). 

Bi kasuetan, helburua da 

instalazioen/enpresen 

Bigda Solutions etxeak ur-, gas- eta elektrizitate-

kontagailuen energia kudeatzeko plataforma bat garatu 

du. BEMP plataformak (BigDa Energy Management 

Platform) enpresen eta industrien energia-kontsumoak 

monitorizatzen, kontrolatzen eta aurreikusten laguntzen 

du. BigDa plataformak digitalizazio-proiektuen faseak 

integratzen ditu: datuak atzematea (LoRAWAN 

teknologiaren bidez); datuok kudeatzea, garbitzea eta 

biltegiratzea; adimen artifizialeko teknologien bidezko 

www.bigdasolutions.com 

 

http://www.bigdasolutions.com/
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produktibitatea/errentagarritasuna 

areagotzea eta energiari lotutako 

gastuak murriztea (bai ekoizpenaren 

esparruan, bai kontsumoan). 

iragarpen-sistemak txertatzea; eta reporting zerbitzua 

ematea negozio adimendunerako erremintekin. 

5 BOUTEFEU 
INGENIERIA Y 
DESARROLLO 

Ingeniaritza industrialeko zerbitzuak. I+Gko lankidetza-proiektuetan parte hartzeko interesa 

du, eta teknologia digital disruptiboak aplikatzen ditu 

trantsizio energetikoarekin lotutako soluzio edo prozesu 

berritzaileak industrializatzeko. 

www.boutefeu.com 

 

6 CARLO GAVAZZI 
S.A. 

Carlo Gavazzi enpresa 

multinazionala da, eta 90 urtetik 

gorako esperientzia du industria eta 

eraikinen automatizazioan. Azken 

hamarkadan, efizientzia 

energetikoaren alorreko erreferente 

bihurtu da, eta energia-kontsumoak 

ez ezik bestelako kontsumoak ere 

(ura, gasa, termikoa...) 

monitorizatzeko beharretara 

egokitutako soluzioak eskaintzen 

ditu. Halaber, inbertsoreak 

monitorizatzen ditu autokontsumoko 

eta zero injekzioko aplikazioetan. 

Berrikuntzarako eta know-how 

teknologikorako gaitasun handia 

duenez, abangoardian gaude 

hardwarearen eta 

zibersegurtasunaren inguruan 

energia-sektoreak dituen aurrerapen 

teknologiko berrietan. 

Carlo Gavazzi enpresa multinazionala da, eta 90 urtetik 

gorako esperientzia du industria eta eraikinen 

automatizazioan. Azken hamarkadan, erreferente 

bilakatu da efizientzia energetikoaren alorrean, eta 

energia-sektorearen beharretara egokitutako soluzioak 

eskaintzen ditu. Gure soluzioek energia-kontsumoak 

monitorizatzea ahalbidetzen dute, bai eta hainbat aldagai 

(ingurumenekoak, ura, gasa, termikoak...) eta 

ekipamendu (klimatizazioa, konpresoreak, inbertsore 

fotovoltaikoak...) integratzea ere. Horretaz gainera, 

bildutako datuak erregistratzeaz arduratzen den Gateway 

IoT indartsua gai da efizientziaren kudeaketa aktiboa 

egiteko, argiztapenaren, klimatizazioaren eta kargen 

kontrolaren bidez. Gure soluzioak mota guztietako 

instalazioetan baliatzen dira: industria-instalazioetan, 

bulego-eraikinetan, txikizkako saltokietan... 

www.carlogavazzi.es 

 

7 CEIBER ENERGY, 
S.L. 

Energia aurreztea eta kudeatzea. Era guztietako teknologia berritzaileen eskaera. https://www.ceiber.com/ 

 

8 CEGASA CEGASAren jarduerak metaketa 

elektrokimikorako soluzioen 

garapena du oinarri: batetik, Zn-airea 

pila industrialen eta litio-ion baterien 

CEGASA aitzindaria da Europan mugikortasuneko 

soluzio berezi eta egonkorretan LITIO-ION teknologia 

aplikatzen. Soluzio horiek produktu eta aplikazio 

bakoitzerako egokiena den kimika eta gelaxka-tipologia 

www.cegasa.com 

 

http://www.boutefeu.com/
http://www.carlogavazzi.es/
https://www.ceiber.com/
http://www.cegasa.com/
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fabrikazioa eta, bestetik, energia 

biltegiratzeko soluzioak. Enpresa 

2000. urtean hasi zen ION-LITIO 

teknologiarekin, baina 2015ean ekin 

zion ION-LITIO baterien garapenean 

inbertitzeko apustu estrategikoari. 

Gaur egun, ION-LITIO bateriak 

ekoizteko planta erdiautomatiko bat 

du industria-ibilgailu 

elektrikoetarako, bai eta hainbat 

MWh-ra arteko energia egonkorreko 

biltegiratze-ekipamenduetarako ere. 

dituzte. Horretarako, kimika eta gelaxkaren eraikuntza-

tipologien maila zabala duten produktuak eskaintzen 

ditugu. CEGASAren produktu sorta berriaren helburu 

nagusia 4.0 Industriako hainbat teknologia integratzea da, 

zerbitzu bereizgarri eta pertsonalizatuak dituzten bateria-

sistemak garatzeko. Aplikazio industrialetarako eta 

berriztagarrietarako energia biltegiratzeko soluzioen 

fabrikatzaile gisa, ikasketa automatikoa eta digitalizazio-

erremintak erabiltzen ditugu, baita monitorizazio-, 

kudeaketa- eta kontrol-sistemak ere, dela battery 

packetan, dela hainbat MWh-ko sistema konplexuetan. 

Gailuetan bertan edo hodeian txertaturiko tresna horiei 

esker, CEGASAk optimizatu egiten du bere sistemen 

bizitza eta, hala, murriztu egiten ditu bezeroen gastu 

operatiboak (OpEx). 

9 CEIT Ceit etxearen egitekoa ikerketa 

aplikatuko industria-proiektuak 

gauzatzea da, enpresetako I+Gko 

sailekin lankidetza estuan. Ceiten 

ikerketa-jarduera lau ikerketa-arlotan 

dago antolatuta: (1) materialak eta 

fabrikazioa; (2) garraioa eta energia; 

(3) ura eta osasuna; eta (4) 

informazio- eta komunikazio-

teknologiak. Teknologia disruptiboen 

arloan, Ceitek bi ikerketa-talde ditu: 

(1) 4.0 industriarako sistema 

adimendunak, eta (2) datuen analisia 

eta informazioaren kudeaketa. 

Horietako lehena errealitate 

areagotuarekin, ikuspegi 

industrialarekin eta robotikarekin 

lotutako aplikazioetan dago 

espezializaturik. Bigarren taldeko 

ikerketa-jarduerak, berriz, 

zibersegurtasunarekin eta erabakiak 

Energiaren sektorearen barruan, Ceitek erabakiak 

hartzen laguntzeko tresna bat garatu du kogenerazio-

plantetarako pentsaturik. Tresna horrek elektrizitatearen 

prezioa eta bero-eskaria aurreikusteko ereduak 

konbinatzen ditu optimizazio heuristikoko algoritmoekin, 

eta, hala, gomendio automatikoak sortzen ditu 

kogenerazio-motorrak pizteko eta itzaltzeko. Horren 

guztiaren azken xedea da bero-eskari termikoa 

bermatzea eta sortutako elektrizitatearen salmentaren 

onura maximizatzea. Iragarpen-ereduak ikasketa 

automatikoko tekniketan daude oinarrituta, eta hainbat 

iturritatik lortutako datuak baliatzen dituzte (plantako 

SCADA, Omieren webgunea, Euskalmeten webgunea, 

etab.). Bestalde, erabiltzaile-interfazearen zatian, 

garapenek analitika bisualeko eta bistaratze interaktiboko 

teknikak erabiltzen dituzte, datuen esplorazio-analisia 

errazteko. Era berean, garraioa eta energia atalaren 

barruan, Ceitek adimen artifizialeko teknikak landu ditu 

azken urteotan, eta, hala, eguzki-energiaren ekoizpena 

eta potentzia eolikoaren dentsitatea iragartzeko ereduak 

garatu ditu, mikrosareen kontrola hobetzeko. 

www.ceit.es 

 

http://www.ceit.es/


Id ERAKUNDEA JARDUERA ESKAINTZAREN/ESKARIAREN LABURPENA WEB 

hartzen laguntzeko tresnen 

garapenarekin daude lotuta, eta 

datuen analisian oinarritzen dira, 

ikasketa automatikoko tekniken 

bidez. Ildo horretan, Ceitek mota 

horretako aplikazioak garatu ditu 

hainbat sektoretarako, hala nola 

siderurgia, trenbideak, energia, itsas 

sektorea edo ur-azpiegiturak. 

10 CIDETEC ENERGY 
STORAGE 

I+Ga balio-kate osoko bateria 

aurreratuetan, hasi materialetatik eta 

bateria-sistemetaraino. Modelizazioa 

eta simulazioa; baterien saiakuntzak. 

CIDETEC Energy Storage enpresan, I+Gko jarduerak 

gauzatzen ditugu bateria aurreratuekin. Gure eskaintza 

teknologikoak materialak ez ezik gelaxkaren fabrikazioa 

ere biltzen du. Battery packak eta battery systemak 

diseinatzen ditugu elektromugikortasuneko eta energia 

egonkorreko aplikazio espezifikoetarako. Big Data eta 

adimen artifizialeko aplikazioak erabiltzen ditugu, baina 

baita geure ereduak (multifisikoak eta ECMak) eta 

algoritmoak ere, prestazioen prognosi-aplikazioetarako 

eta bizitza erabilgarrirako, hasi gelaxkatik eta battery 

pack eta sistemetaraino. Duela gutxi, MUBIL 

Elektromugikortasunaren eta Biltegiratzearen Poloan 

kokaturiko bateria-testak egiteko laborategietako bat 

inauguratu dugu. Jarduera osagarri horrek baterien 

erabilera-ereduen garapena atzeraelikatzen du. 

https://energystorage.cidetec.es/ 

 

11 CIC ENERGIGUNE CIC energiGUNE Eusko 

Jaurlaritzaren ekimen estrategikoko 

ikerketa-zentroa da, eta energia 

elektrokimikoa eta termikoa 

biltegiratzea du ardatz nagusi. CIC 

energiGUNE 2011n sortu zen, eta 

haren helburua ikerketa bikaina 

sortzea da energia biltegiratzeko 

materialetan eta sistemetan, euskal 

enpresa-sarean duen eragina 

maximizatuz eta betiere 

CIC energiGUNE irabazi asmorik gabeko fundazio pribatu 

bat da, Arabako Parke Teknologikoan kokaturik dago eta 

BRTAko kidea da (Basque Research & Technology 

Alliance). Gaur egun, Europako erreferentziako hiru 

zentro gailenetako bat da. Hain zuzen ere, Europako 

hegoaldeko erreferentziazko laborategi bihurtu da, 

zentroaren ikerketa-ildoen posizionamenduari, ikerketa-

taldeari eta karakterizazio-plataforma aurreratuei esker. 

ThermLab baliatuz, kudeaketa termikoko soluzioak 

eskaintzen ditugu beroa barreiatu behar duten 

ekipamendu aurreratuetarako. Oro har, ikasketa 

automatikoa eta adimen artifiziala baliatzen dituzten 

https://cicenergigune.com/es 

 

https://energystorage.cidetec.es/
https://cicenergigune.com/es
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unibertsitateekin, ikerketa-zentroekin 

eta enpresekin lankidetzan. 

garatzaileak bilatzen ditugu, biltegiratzearen esparruan 

soluzio hobeak garatzen lagundu ahal izateko 

(materialak, prototipoak, modeloak, etab.). Hona hemen 

lantzen ari garen proiektuen hainbat adibide: 

https://cicenergigune.com/eu/kasu-arrakastatsuak-

industria 

https://cicenergigune.com/es/blog/bateriasavanzadas- 

automocion-inteligencia-artificial 

https://cicenergigune.com/es/blog/inteligenciaartificial- 

descubrimiento-automatizado-materialesbaterias 

https://cicenergigune.com/es/noticias/cicenergigune- 

thermlab-gestion-termica-industria-vasca 

12 DEL VALLE 
AGUAYO 

Energia berriztagarrien eta 

elektrikoen instalazioak, oro har. 

Energia ekoizteko zentralen 

ingeniaritza, diseinua, instalazioa, 

zerbitzuan jartzea eta kudeaketa, 

barnean harturik behe-tentsioa, goi-

tentsioa, komunikazioak eta energia 

ekoizteko ekipamenduak. 

Energia berriztagarrien alorrean, industriako zentral 

fotovoltaikoetako inbertsoreetan ipintzen ditugun 

komunikazioen bitartez, kontsumoari eta ekoizpenari 

buruzko informazioarekin, honako hauek lortzen 

lagunduko diguten enpresak bilatzen ari gara: - 

Energiaren erabilera arrazionalizatzea industrian (karga-

punten bilaketa, punta horien banaketa...). 

- Industriaren barruan energiaren erabilera planifikatzea 

(enpresen barruan lanak planifikatzeko laguntza, energia 

berriztagarriaren zenbait egunetarako aurreikuspenaren 

arabera). 

Arlo horietan lagunduko diguten enpresak bilatzen 

ditugu, teknologia digital aurreratuetan oinarritutako 

tresnekin (Big Data, adimen artifiziala, blockchaina, etab.) 

www.delvalleaguayo.com 

 

13 DORLET S.A.U. Sarbideak kontrolatzeko eta 

segurtasun integraleko sistemen 

enpresa. 

Beste aplikazio batzuen artean, telekudeaketa- eta 

telekontrol-plataforma bat garatu dugu eguzki-

ortuetarako, aerosorgailuetarako eta abarretarako. 

Plataforma horri esker, algoritmoak aplikatuz, 

kontsumoen, mantentze-lanen, segurtasun-sarbideen eta 

abarren aldagai guztiak kontrola daitezke. 

www.dorlet.com 

 

14 ENERGY 
MANAGEMENT 
SYSTEMS AND 
SOLUTIONS 

Teleneurketako eta energia-

kudeaketako zerbitzuak eskaintzen 

ditugu. Zehazki, teleneurketako 

Energia monitorizatzeko eta kudeatzeko zerbitzu 

jarraituak eskaintzen ditugu: Gure hardware eta software 

soluzioei esker, bezeroek modu eraginkorrean eta 

http://www.ems2.net/ 

 

http://www.delvalleaguayo.com/
http://www.dorlet.com/
http://www.ems2.net/
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software bat dugu, eta hari esker 

lortzen ditugun alderdien artean 

ageri dira, esaterako, 

eraginkortasunik ezak zuzentzea 

(eragina izan baino lehen), 

kontsumoak monitorizatzea, 

jarduketa-planak eta zuzenketa-

neurriak ezartzea, ohiturak hobetzea, 

eta abar. 

zentralizatuan kudea ditzakete beren instalazioak, 

kontsumo-puntuei buruzko informazioa denbora 

errealean biltzen baita. Hartara, instalazio horien energia-

kudeatzaile gisa jarduten dugu, eta, horretarako, 

aldizkako txostenak eta zuzentzeko edo aldatzeko 

jarraibideak ematen ditugu, energia-fakturetan aurreztea 

lortuz eta haien beharrei erantzunez. 

15 ENGIE ENGIEk nabarmen karbonogabetu 

du sorkuntza-zorroa Espainian, eta 

bere zerbitzu eta inbertsioek 

bilakaera izan dute; hala, lurralde 

jasangarriagoak, azpiegitura 

lehiakorragoak eta industria 

efizienteagoak lortu nahi ditu, 

etorkizun jasangarriago bat lortzeko. 

Ildo horretan, ENGIE energia-arloko 

bazkide estrategiko bihurtu da, eta 

bezeroei laguntza eskaintzen die 

erronka bakoitzean. Gure balio 

bereizgarria instalazioak 

diseinatzeko, operatzeko eta 

mantentzeko dugun gaitasuna da, 

etapa bakoitzean behar den 

energiaren hornidura barnean 

harturik. Horretaz gainera, 

bezeroaren negozio-planaren 

bideragarritasunari laguntzen diogu. 

Gure erabiltzaileen gogobetetasuna 

bilatzen dugu epe luzera. 

Horretarako, 2.300 espezialistaz 

osatutako taldea dugu eta guztiek ere 

monitorizazio-tresna 

berritzaileenekin lan egiten dute; hori 

horrela, konpromisoa hartzen dugu 

Karbonogabetze-estrategiak, Data Centerren energia-

optimizazio adimenduna, teknologia digital berdea, 

energia berdearen erosketa hitzarmenak... Big Data, 

adimen artifiziala, ziurtapen digitala, energia 

berriztagarriak, hidrogeno berdea eta halako teknologien 

bidez, neurrira eginiko energia-soluzio globalak 

eskaintzen dizkiegu gure bezeroei industria-

merkatuetarako, hirugarren sektoreko merkatuetarako 

eta azpiegituretarako. ENGIEk Espainian duen balio 

bereizgarria sistemak eta instalazioen diseinurako, 

jardunerako eta mantentze-lanetarako duen gaitasuna 

da, etapa bakoitzean behar den energiaren hornidura 

barne, bai eta bezeroaren negozio-planaren 

bideragarritasunean laguntzeko aukera ere, soluzioak 

finantzatuz. 

www.engie.com 

 

http://www.engie.com/
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gure bezeroek ahalik eta aurrezkirik 

handiena lor dezaten efizientzia 

energetikoaren bidez. 

16 GEOGRAMA Ingurumenaren kudeaketa 

eraginkorra eta jasangarria da 

hamarkada hauetako erronka 

nagusia. Konpainia handiek, 

herritarrek zein administrazio 

publikoek ingurumenarekiko 

kontzientzian eta berrikuntzan ipini 

dute arretarik handiena, energiaren 

sektorearen garapen jasangarria eta 

arduratsua lortzeko oinarri gisa. 

Adituak gara adimen geografikoan. 

Geograma etxean, aholkularitza-

zerbitzuak eskaintzen ditugu, eta 

behar den teknologia dugu 

geodatuak biltzeko, integratzeko eta 

horietatik abiatuta soluzio 

geografikoak garatzeko. Finean, gure 

bezeroen eraldaketa digitala 

bultzatzen dugu, datuetan eta 

geolokalizazioan oinarrituta. Ederki 

ikusten dugu gaur egungo osasun-

krisiarekin. Mapek eta 

geolokalizazioak bizitzak salbatzen 

dituzte. 

Arrakasta-kasuak: Geograma GISECU I+G proiektuaren 

buru izan da (hiri-eskalako energia-agertoki lehiakorrak 

definitzen laguntzeko GIS tresna). 

https://www.geograma.com/2020/03/31/geogramalidera- 

el-proyecto-gisecu/ Erabilera-kasuak: Energia-

baliabideak optimizatzea. 

Hiri baten energia-bisorea: mapa batean hiri horretako 

eraikinetako estalkietan eta teilatuetan eguzki-energia, 

energia termikoa eta eolikoa sortzeko aukerak 

kontsultatzeko, energia garbien erabilera sustatzeko eta 

herritarrei informazioa emateko, era horretako 

instalazioak egiteko aukera planteatu ahal izan dezaten. 

Eguzki-mapa termikoa eta fotovoltaikoa: datu 

meteorologikoak eta lurraldekoak oinarri hartuta 

(erradiazioa, kartografia digitala, katastroko datuak), 

eguzki-energia sortzeko potentziala simulatzeko eta 

kokaleku onenei buruzko informazioa emateko. 

Mini eolikoaren mapa: haizearen ezaugarri egokiak 

dituzten eremuak identifikatzeko (banaketa, konstantzia, 

abiadura urtean zehar eta egunean zehar, etab.), energia 

mini eolikoa sortzeko instalazioak kokatzeko eta energia 

elektrikoa sortzeko potentzialaren estimazioak egiteko. 

www.geograma.com 

 

17 GIROA VEOLIA Veoliak, garapen jasangarriaren 

bidean laguntzeko, taldearen 

efizientzia energetikoaren alorreko 

esperientzia eta berrikuntza-gaitasun 

guztia eskaintzen ditu. Hala, kostuak 

murriztea, kontsumoa kontrolatzea 

eta produkzio-tresna efizienteagoak 

eskaintzea lortzen du. Era berean, 

ura eta hondakinak kudeatzen ditu. 

Veolioaren soluzioek adimen artifiziala edo Big Data 

baliatzen dituzte. 

www.veolia.com 

 

http://www.geograma.com/
http://www.veolia.com/
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18 GRUPO ANALISIS Y 
SIMULACIÓN / ATS 
GLOBAL 

Produktua diseinatzeko eta 

baliozkotzeko soluzioak eta 

fabrikazio-prozesuak banatzea eta 

ezartzea. Metodologia eta 

aholkularitza-zerbitzuak definitzea 

PLM integrazioetan, produktuaren 

digitalizazioan, prozesuetan, biki 

digitaletan eta virtual 

commissioningaren alorrean. 

Produktuaren diseinu eta baliozkotze funtzionalerako 

software-soluzioen banaketa eta ezarpena eta fabrikazio-

prozesuak; estrukturala, kontsumoak, efizientziak 

optimizatzea, eta abar. Dimentsionamendua, 

metodologia definitzea eta konpainian PLMa integratzeko 

zerbitzuak gauzatzea, abian jartzea eta baliozkotzea, bai 

eta jarraipena egitea ere. Produktua/prozesuak 

digitalizatzea; biki digitalak definitzea eta gauzatzea eta 

virtual commissioninga. Energiaren sektorea: eolikoa, 

eguzki-energia, zentralak, bateriak, efizientzia 

energetikoa. 

https://www.grupoays.es/ 

 

19 TSK TALDEA TSK Digital Innovation TSK 

Taldearen industriaren 

digitalizazioarekin lotutako 

proiektuez arduratzen den dibisioa 

da,  zeinean berrikuntzak bilakaera-

bektore gisa eginkizun erabakigarria 

duen. Balio erantsi handiko soluzioak 

garatzen ditugu, gure bezeroen 

balio-katea hobetzeko eta haien 

errendimenduak optimizatzeko, 

teknologia bideratzaileak oinarri 

harturik, hala nola Big Data, Gauzen 

Internet, ikusmen artifiziala edo 

errealitate birtuala  

JARDUERA-ARLOAK:  

• IT PROIEKTUAK 

INDUSTRIAN ETA 

ENERGIAN  

• ERALDAKETA DIGITALA 

• ENERGIAREN KUDEAKETA 

AKTIBOA 

• INDUSTRIA X.0 

• OT ZIBERSEGURTASUNA 

• BERRIKUNTZA 

Ikuskapen, Eragiketa eta Mantentze Plataformak 
eskaintzen ditugu hainbat instalazio industrialetan, eta, 
besteak beste, instalazio fotovoltaikoetan, eguzki-
termoetan eta elektrizitate transformazio-zentroetan. 
SISREM plataforma: 
Industria-instalazioen ikuskapena optimizatzeko berariaz 
diseinatutako tresna bat da, instalazio fotovoltaiko 
batean sortutako informazio heterogeneo guztia modu 
homogeneoan eta fabrikatzailetik eta protokoloetatik 
bereiz eskuratzeko aukera ematen duena. Horri eta 
datuak aztertzeko algoritmo aurreratuen multzoari esker, 
automatikoki eta modu adimendunean eskura ditzakegu 
eskatutako KPIak, intzidentziak detektatu eta 
aurreikusteaz gain. 
SISDRON plataforma: 
Drone bidezko aireko misioen bidez instalazio 
fotovoltaikoak eta termosolarrak automatikoki 
gainbegiratzeko sortutako soluzioa da. Modu 
automatikoan egindako misio horien bidez eta 
harrapatutako irudi termografikoen azterketa 
adimendunari esker, ikuskapen- eta mantentze-lan 
espezifikoak egin ditzakegu. 
Quality Innovation Award (QIA) 2020 saria 
https://www.youtube.com/watch? V = 2hsxJ_qIjvM 
SIXPERIENCE plataforma: 

https://www.grupotsk.com/ 
 

https://www.grupoays.es/
https://www.grupotsk.com/
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Errealitate birtualeko industria-inguruneak (biki digitalak) 
sortzeko berariaz pentsatutako irtenbidea da, eta 
ingurune murgilkor eta interaktibo bat sortzen du, 
erabiltzaileak honako hauek egin ahal izateko: 
• Instalazio industriala birtualki bisitatzea, eragiketa- eta 
mantentze-lanetarako. 
• Langileak prestatzea ingurune atsegin eta errealista 
baten bidez, industria-prozesua modu birtualean 
erreproduzitzeko. Langileek modu birtualean aurre egin 
ahal izango diete lantegian aurre egin beharreko egoera 
berberei. 
Quality Innovation Award (QIA) 2021 saria 

https://www.youtube.com/watch?v=2hsxJ_qIjvM 

20 INALIA 
INNOVACIÓN Y 
DESAROLLO, S.L. 

Inaliak makina, lanabes edo 

instalazioen iraunkortasun arazoak 

konpontzen ditu monitorizazio 

estrukturalaren bidez. Datu horien 

interpretazio fisikoak, ikaskuntza 

automatikoko FEM simulazioaren eta 

algoritmoen laguntzarekin batera, 

aukera ematen digu instalazioaren 

zatien egitura-osasunaren 

diagnostikoa egiteko (denbora 

errealean), eta, hala, murriztu egiten 

dira haustura-arriskua eta 

mantentze-lanen eta geldialdien 

kostuak. Halaber, beste hainbat 

egitekotarako ere erabiltzen dugu 

informazio hori, hala nola anomaliak 

detektatzeko, diseinuak 

baliozkotzeko, benetako eragiketa-

kargak ezagutzeko eta egiazko 

portaera adierazten duten kalkulu-

prozedurak definitzeko. 

Inalian monitorizazio estrukturala eta ezagutza 

mekanikoak (diseinua eta kalkulua) konbinatzeko 

gaitasuna eskaintzen dugu, energiaren arloan 

aplikagarriak diren makinen, tresnen edo instalazioen 

(eguzki-energia, eolikoa eta abar) iraunkortasun-arazoak 

konpontzeko tresna gisa. Egiturazko monitorizazioaren 

datuak, eredu fisiko birtualen informazioa eta ikaskuntza 

automatikoko protokoloak integratzen dituen plataforma 

bat garatu dugu, lortutako datuak interpretatzeko. Hortik 

abiatuta, osasun estrukturalaren diagnostikoak ematen 

ditu denbora errealean, haustura-arriskua eta mantentze-

lanen eta programatu gabeko geldialdien kostuak 

murrizteko. Halaber, beste hainbat egitekotarako ere 

erabiltzen dugu informazio hori, hala nola anomaliak 

detektatzeko, diseinuak baliozkotzeko, benetako 

eragiketa-kargak ezagutzeko eta egiazko portaera 

adierazten duten kalkulu-prozedurak definitzeko. 

www.inalia.tech 

 

21 INYCOM Instrumentación y Componentes 

(Inycom) enpresa teknologiko bat da, 

Inycomek bereziki azpimarratzen du energiaren 

kudeaketak industria-munduan duen garrantzia. Alde 

www.inycom.es 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2hsxJ_qIjvM
http://www.inalia.tech/
http://www.inycom.es/
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hainbat negozio-unitate ditu, eta 

soluzio eta zerbitzu ugari biltzen ditu, 

zehazki, bezeroen eraldaketa 

digitalera eta informazioaren eta 

komunikazioen teknologietara 

bideratuak. 

horretatik, nabarmentzekoa da Energy Efficiency by 

Inycom edo garai bateko Efinétika, zeinaren helburu 

nagusia energia kudeatzeko sistema jarraitu bat sortzea 

baita, eguneko/hileko kontsumo-ohituren berri 

edukitzeko, eta, horri esker, prozesuan, linean edo 

produkzio-plantan irregulartasunak eta eraginkortasun-

ezak aurkitzeko neurri egokiak hartzen laguntzeko. 

Gainera, BI bertsioan oinarritutako bistaratze-software 

baten bidez, kontsumoak kudeatzeko kontrol-panel bat 

egingo du, eta zehatz-mehatz erakutsiko ditu ekoizpen-

prozesua, produkzio-lerroa edo instalazioa kudeatzeko 

datu garrantzitsuenak. Ekoizpen-datuak kontsumo-

datuekin gurutzatu ahal izango dira, eta, horri esker, 

energia-jardunaren adierazleak eta instalazioaren 

kontsumoa aurreikusten dituzten oinarrizko ildo teorikoak 

ezarriko dira. 

22 LUMIKER Zuntz optikoan oinarritutako 

monitorizazio-sistema aurreratuak. 

Giltza eskuan erako elektronika. 

Hainbat urtetan, zuntz optikoaren teknologia ezberdinak 

ikertzen aritu gara, hala nola Faraday, Bragg, Brillouin, 

Raman eta Rayleigh. Hainbat patente ditugu, eta, haiei 

esker, inoiz planteatu ez diren sare elektrikoaren neurriak 

lor ditzakegu denbora errealean. Ziur gaude gure 

teknologiak aldatu egingo duela etorkizunean sare 

elektrikoa aztertzeko, monitorizatzeko eta jarduteko 

modua. Lumikerrek gizarteari bere aktiboen kudeaketan 

eraginkorragoa izaten laguntzen dio, end to end 

digitalizazioa ahalbidetzen duten fotonika-sistemen 

bidez. Zerbitzu edo produktu digitaletako eskaera: FPGA 

edo PCB funtzioak handitzeko firmwarea. Giltza eskuan 

erako elektronika, elkarreragingarritasun edo kontrol 

softwarean. Aktibo energetikoen biki digitalak garatzea, 

RUL (Remaining Useful Life) edo simulazio aurreratuak 

egiteko aukerarekin. Aktiboak digitalizatzeko soluzioak, 

monitorizazioko soluzio berritzaileak dituzten eragiketa-

aldagaiak atzemanez. 

www.lumiker.com 

 

23 MAGNET COOP Magnet 15 lagunez osaturiko talde 

bat da, eta hurrengo belaunaldiko 

Kode irekiko teknologiarekin eta estandar irekiekin 

eraikia denez, Hydrogenek zor tekniko txikia du. Ahalik 

www.magnet.coop 

 

http://www.lumiker.com/
http://www.magnet.coop/
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produktu eta zerbitzu digitalak 

sortzen jarduten du. 2013an ezarri 

zen eta talde banatua du. Magnetek 

soluzio bertikalak sortzen ditu 

hainbat sektoretarako, hala nola 

industriarako, energia 

berriztagarrietarako eta 

abarretarako. Sortutako soluzioen 

artean daude IoT, ikasketa 

automatikoa eta Big Data, Clojuren 

oinarritutako kode irekiko plataforma 

propio baten gainean garaturik 

(Hydrogen 

https://www.magnet.coop/why- 

Hydrogen-platform). Magnetek 

soluzio digitalak sortzen ditu, 

datuetara bideratutako teknologia 

funtzionaleko ikuspegiarekin, 

erabiltzaileari bideratutako UI/UX 

diseinua aplikatuz. Hydrogen 

plataformak oinarrizko 

funtzionaltasunak eskaintzen ditu, 

hala nola erabiltzaileen 

administrazioa, pribatutasuna eta 

segurtasuna, monitorizazioa, 

zerbitzuko APIa, nazioartekotzea eta 

banatutako datu-basea, besteak 

beste. Hemen aurki daiteke iturburu-

kode irekia: 

https://github.com/magnetcoop. 

eta gehien aprobetxatzen ditu Amazon Web Services 

(AWS) erakundearen produktu eta zerbitzu guztiak, eta, 

horri esker, merkataritza-beharren araberako 

eskalagarritasuna eta baliabideen eta kostuen 

optimizazioa ahalbidetzen ditu. Plataformaren 

modularitate-ikuspegiak aukera ematen du lehendik 

dauden moduluak zabaltzeko edo aldatzeko 

(ezaugarriak, diseinua eta funtzionaltasuna), bai eta 

berriak erraz sortzeko ere. Horretaz gainera, 

abangoardiako teknologia sendo baten gainean eraikia 

denez, Hydrogen oso egokia da datu-zientzia, adimen 

artifiziala eta Big Data proiektuak garatzeko. Magnet 

proiektua, Geose.co.uk gunearekin lankidetzan: 

ENERGIS https://www.energis.earth/ 

Funtsezkoa da energia berriztagarriak garatzeko 

baliabideen potentziala identifikatzea edozein proiektu 

arrakastaz hedatzeko. Analisi zehatzak eta datu 

pertsonalizatuak interrogatzeko tresnak konbinatuz, 

Energisek sakonean ulertzen du baliabideen 

eskuragarritasuna, eta aintzakotzat hartzen ditu egungo 

eta etorkizuneko mugak ere, hala nola azpiegitura eta 

eremu babestuak. Energisek aukera ematen dio 

erabiltzaileari ereduaren geruzen atributuetan 

sakontzeko, datuen atalaseak ezartzeko eta sarrera-

parametroak aldatzeko –eta, hala, baliabideen 

eskuragarritasunaren bero-mapak sortzeko–, guztia ere 

web-interfaze egoki eta intuitibo batekin. 

24 MULTIVERSE 
COMPUTING 

Multiverse Computing S.L. etxea 

Deep-Tech  eta konputazio 

kuantikoko enpresa bat da, eta 

Donostian du egoitza. Toronton du 

(Kanada) jabetza osoko enpresa 

subsidiario bat, eta aurki beste bat 

Konputazio kuantikoa ageri da une honetan etorkizun 

handiena duten teknologien artean. Datozen urteetan 

gizartea, ekonomia eta pertsonen eta enpresen arteko 

harremanak aldatuko dituen teknologiarik disruptiboena 

da, adituen esanetan; izan ere, konputazio «klasikoaren» 

bidez gauzatu ezin diren kalkuluak egitea ahalbidetuko 

www.multiversecomputing.com 

 

http://www.multiversecomputing.com/
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izango du Parisen (Frantzia). 

Konputazio kuantikoaren eta 

finantzen alorreko aditu 

garrantzitsuek sortu zuten 2019an, 

Donostiako Nazioarteko Fisika 

Zentroko (DIPC) spin-off gisa. 

Halaber, BIC Gipuzkoaren eta 

Creative Destruction Labs 

zentroaren (Rotman Business 

School, Torontoko Unibertsitatea) 

bultzadak bizkortu dute Multiverse. 

IBM etxeak Quantum Computing to 

Finance aplikazioaren atzean dauden 

funtsezko pertsona gisa aipatu ditu 

enpresa horren sortzaileak (bere 

merkataritza-materialetan). The 

Economist, Forbes, Mckinsey eta The 

Boston Consulting Group taldeek ere 

aipatu dute konpainia hori. Eremu 

horretako sortzaileetako batzuek 

munduko aditu gisa aintzatetsi dute, 

Michelle Moscak, esaterako. 

Garrantzitsuena da Multiverse 

Computing dela Europako 

lehiakiderik garrantzitsuena 

konputazio kuantikoaren arloan, 

AEBko hiru enpresa nagusiekin 

batera (1Qbit, Zapata eta QCWare). 

Halaber, bakarra izan da erakusten 

bere soluzioen gailentasun 

disruptiboa gainerako lehiakide 

guztien aurrean eta finantza-egoera 

errealetan, eta partekatutako 

bezeroek publikoki aintzatetsi dute 

alderdi hori (adibidez, BBVAk). 

Enpresak 16 laguneko lantaldea du 

du. Hori berrikuntza bat da alderdi guztietan, bai 

teknologikoan, bai sozialean eta ekonomikoan, eta, 

horrela, soluzioak eskainiko dizkio aurrera egin ahal 

izateko soluzioon beharrean dagoen gizarteari. 

Multiverse Computing etxeak balio-proposamen bat 

garatu dezake, tresna informatikoen diseinuan, ikerketan 

eta garapenean oinarrituta, zeina gai izango baita hainbat 

energia-arazotarako soluzio gisa ezartzeko. Horien 

artean nabarmentzen dira, esaterako, sare elektrikoaren 

kongestioa, energia berriztagarriak sare elektrikoan 

integratzeko efizientzia eta logistika, kontsumo 

partikularretarako balio-proposamen berriak gero eta 

gehiago garatzea eraikinetan IoT ezarriz, EBko eperako 

elektrizitate-merkatuetan merkaturatzen diren 

produktuen pricinga optimizatzea (real time CFD) eta 

energia-merkatuetako eskaintza elektrikoaren 

optimizazioa (lehen, bigarren eta hirugarren sektorekoa). 

Energiaren sektoreko proiektuak garatzeko baliatuko den 

berrikuntzaren oinarri gisa, tresna superefizienteak 

sortuko dira, elektrizitate-merkatuetan merkaturatzen 

diren sare elektrikoak eta produktuak optimizatzeko, 

efizientzia energetikoari eta kontsumo-aurrezpenari 

dagokienez. Hori lortzeko, Multiverse Computingek 

konputazio kuantikoa erabiliko du teknologia nagusi gisa 

(algoritmo kuantiko hutsak edo kuantuan oinarriturikoak). 

Alde horretatik, berrikuntza bikoitza da, bai teknologiari 

dagokionez, bai haren aplikazioari dagokionez, gaur egun 

ez baitago tresna efizienterik merkatu horren beharrak 

asetzeko. 
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orain; horietatik zortzi doktoreak dira, 

eta, bi ez beste guztiak, europarrak. 

Europako inbertitzaileek osorik 

finantzatutako seed aurreko lehen 

txanda amaitu du, 1,5 milioi eurokoa. 

Multiversek Europar Batasunaren 

Bikaintasun Zigilua du, eta beste sari 

batzuk ere jaso ditu. 

25 OMRON Automatizazio industriala OMRON etxeak automatizazio-soluzio eta -zerbitzuak 

eskaintzen ditu i-Automation oinarri duten eta 

elektrifikazioarekin loturik dauden prozesu berrien 

automatizazio industrialerako: robotika, CNC, motion 

control aurreratua, adimen artifiziala (on the EDGE), 

unitate-trazabilitatea, segurtasuna, intralogistika, robotika 

edo trazabilitateko soluzioen kontzeptu-probak, ikuspen 

artifiziala, kode-irakurketak, etab. 

https://industrial.omron.es/ 

 

26 OPTIMUS 3D Ingeniaritza eta fabrikazio gehigarri 

industrial, aeroespazial eta medikoko 

zerbitzuak. Hainbat sektoretarako 

ziurtagiriak, hala nola medikoa, 

aeronautikoa, aeroespaziala eta 

industriala. 

Gure helburua da fabrikazio gehigarriko teknologia 

energia-sektorearen esku ipintzea, eta, horretarako, 

ekipamenduen enpresa fabrikatzaileetan zentratzea, hala 

nola haize-sorgailuetan, betiere alternatiba jasangarri eta 

bizkor bat bilatzeko. Gure teknologia prototipoei, 

produkzio-lineetako tresneriei, ekipamenduen pieza 

zehatzei edo I+Gko proiektuei aplika dakieke. 

www.optimus3d.es 

 

27 PCVUE SOLUTIONS 
SL 

PCVUE PLATAFORMAREN 

EDITOREA, SCADA-RAKO 

(INDUSTRIA-INSTALAZIOAK 

DENBORA ERREALEAN 

KONTROLATZEA), DUELA 30 

URTETIK. 

1- DENBORA ERREALEKO LANDA-DATUAK 

ESKURATZEA. JATORRIZKO KOMUNIKAZIO-

PROTOKOLOAK (61850, IEC104, ICCP, DNP3, ETAB.). 

2- DATUEN ESKURAGARRITASUN HANDIKO 

ARKITEKTURA INFORMATIKOA. ERREDUNDANTZIA, 

ZIBERSEGURTASUNA, WEB-ZERBITZARIA. 3- 

BISTARATZE KONBENTZIONALA, WEBGUNE EDO 

MUGIKORRERAKO. EDOZEIN NABIGATZAILEREN 

BIDEZ. INSTALAZIOAK MANTENTZEKO APLIKAZIO 

MUGIKORREN EDITOREA. 

www.pcvuesolutions.com/spain 

 

28 REMOTE 
MONITORING 

Ii40_Connect plataforma digitala 

soluzio oso bat da ekipamendu 

Laguntza eskaintzen diegu hainbat sektoretako 

ekipamendu industrialen fabrikatzaileei eta arduradunei –

https://www.ii40services.com/ 

 

https://industrial.omron.es/
http://www.optimus3d.es/
http://www.pcvuesolutions.com/spain
https://www.ii40services.com/
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SERVICES S.L - II4.0 
SERVICES 

industrialak monitorizatzeko eta 

zerbitizatzeko –hardwarea, softwarea 

eta analisia barne–, ekipamenduen 

funtzionamendua eta osasuna 

zibersegurtasunez urrunetik 

monitorizatzeko. Makinen datu 

operatiboak arduradunekin 

konektatzen ditu, informazio egokia 

eta zehatza izan dezaten haien 

egoerari eta jarduteko moduari 

buruz. 

besteak beste, energetikoari–, beren ekipamenduen 

flotaren eragiketa eta mantentze-lanak kudeatu ditzaten 

digitalizazio- eta zerbitizazio-estrategia baten barruan, 

lehiakorrak eta errentagarriak izaten jarraitzeko. Gure 

ii40_Connect plataforma soluzio oso bat da, eta 

hardwarea, softwarea eta analisia biltzen ditu, 

zibersegurtasuna duten ekipo industrialen 

funtzionamendua eta osasuna urrunetik monitorizatzeko. 

ii40_Connect soluzio oso bat da ekipamendu industrialak 

monitorizatzeko eta zerbitizatzeko, zeinaren barruan 

sartzen baitira hardwarea, softwarea eta analisia. 

Makinen funtzionamendu-datuak konektatzen ditu 

produkzioko, mantentze-lanetako eta ATZko 

arduradunekin, haien egoerari eta jarduteko moduari 

buruzko informazio zehatza izan dezaten. Gure 

esperientzia ez ezik 4.0 industriaren teknologiak ere 

aplikatzen ditugu makinak eta ekipoak kudeatzaileekin 

konektatzeko, instalazioak gainbegiratzeko eta 

ekipamenduen inguruko zerbitzu aurreratuak emateko, 

fabrikatzaileentzat zein azken erabiltzaileentzat. 

29 SATLANTIS SATLANTIS Leioan kokatutako ETE 

bat da, eta Lurra behatzeko 

bereizmen handiko teknologia 

miniaturizatua garatzen du (VNIR 

kamera submetrikoak 

mikrosateliteentzat, SWIR kamerak, 

espaziorako prozesatze-gaitasun 

handiko konputagailuak, irudiak 

prozesatzeko IA algoritmia). 

Teknologia horietan hegaldi-

herentzia egokia du, eta ENAGAS da 

inbertsiogile nagusia, bai eta SEPI eta 

inbertsiogile pribatu eta publikoak 

ere. 

Ikuspegi komertzialetik, SATLANTISek datuak behatzeko 

eta atzemateko zerbitzuak eskaintzen ditu. Big Data eta 

adimen artifizialeko aplikazioak elikatuz, hainbat aplikazio 

ditu lorturiko informazioak, hala nola linea zentralen eta 

parkeen eragiketetan obrak planifikatzeko eta 

kontrolatzeko (ihesak, isuriak, suteak), bereziki urruneko 

lekuetan eta offshorean. Ikuspegi instituzionaletik 

begiratuta, MITECOren estrategian ez ezik Horizon 

Europe, RETOS, ESA eta halako beste programa 

batzuetan ere badu interesik. 

www.satlantis.com 

 

30 SIEMENS ENGINES 
R&D S.A. 

SIEMENS ENGINES R&D S.A. 

Arabako Teknologia Parkean dagoen 

Eskaintza: RDS (Remote Diagnosis Service): Konpainia 

digitalizazio-esparrua lantzen ari da. Hain zuzen ere, 

https://www.siemens-

energy.com 

http://www.satlantis.com/
https://www.siemens-energy.com/
https://www.siemens-energy.com/
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I+G+Bko zentro bat da, eta motorren 

eta horien aplikazioen alorrean 

ikertzen du. Bikaintasunaren eta 

nazioarteko erreferentziaren marka 

bihurtu da bere jarduera-esparruan. 

Eskura dituen giza baliabide eta 

baliabide tekniko garrantzitsuei 

esker, munduko abangoardia 

teknologikoan koka daiteke 

SIEMENS ENGINES R&D S.A. 

digitalizazio-proiektuaren helburua da Siemensen 

STARMS plataformaren barruan motor datuak etengabe 

eskuratzeko eta bistaratzeko sistema bat garatzea, 

ondoren aztertu ahal izateko. Horretaz gainera, SEBek 

garaturiko motor berriak (SGE-86EM eta SGE-100EM) 

instalaturiko aplikazioetan izango duen portaera ere 

aztertzen saiatzen ari da, produktua optimizatzea helburu 

gisa harturik. Siemensek turbinak urrutitik 

monitorizatzeko eta diagnostikatzeko duen urruneko 

datuak eskuratzeko sistema oinarri hartuta (STARMS), 

aplikazio bat garatuko da elektrizitatea sortzeko barne-

errekuntzako motorretara bideraturik. Merkatu-aukera 

aprobetxatuz eta 2MW-ko potentzia duen SGE-86EM 

motorren gama berria merkaturatuz, datuak eskuratzeko 

sistemak inplementatu dira hainbat kokalekutan, martxan 

dauden motorretako datuetarako sarbidea izateko SEBen 

I+Gko instalazioetatik, eta, hala, ekipamendu berrien 

analisian eta diagnostikoan lan egin ahal izateko. Horretaz 

gainera, SEBen I+Gko instalazioen barruan urruneko 

monitorizazio-ekipamendu bat ere jarri da, datuak 

eskuratzeko sistema konfiguratzeko eta optimizatzeko 

beharrezkoak diren proba guztiak egiteko. 

 

31 TECNALIA 
RESEARCH & 
INNOVATION 

Tecnalia R&I Fundazioak 

unibertsitateen eta enpresen arteko 

merkatu-nitxoa ikertzen eta garatzen 

du, Eusko Jaurlaritzak eta Espainiako 

Gobernuak ezarritako ildoekin bat 

eginez. Horretaz gainera, hauek dira 

jarduera-eremu nagusiak: trantsizio 

energetikoa eta meteorologia, IKT 

teknologiak, industria eta garraioa, 

osasuna eta zerbitzu teknologikoak. 

TECNALIAren Energia Digitala eta Ingurumenaren 

alorrak teknologia hauetan oinarritutako zerbitzuak 

eskaintzen ditu: zibersegurtasuna, biki digitalak, datuen 

analitika, ikasketa automatikoa eta blockchaina, besteak 

beste. Hori horrela, balio-proposamen osoa egiten dio 

energia-sektoreari, alorraren gaineko jakintza eta IKTena 

bateratzen baititu. 

www.tecnalia.com 

 

32 TECNIPESA 
IDENTIFICACION - 
BL GROUP 

BL Group enpresa-proiektuetan 

inbertitzeko sozietate bat da, eta 

haren helburua da negozioa sortzea 

eta, aldi berean, fakturazioan eta 

Gure taldean energiaren arloko hainbat proposamen 

berritzaile entzun nahiko genituzke, besteak beste, 

adimen artifiziala, Big Data eta halakoak baliatzeko 

www.tecnipesa.com 

 

http://www.tecnalia.com/
http://www.tecnipesa.com/
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errentagarritasunean hazten 

laguntzea. 

aplikazio industrialetan, guztia ere inbertsio-aukerak 

aztertzeko eta etorkizuneko hazkundeari laguntzeko. 

33 TEKNIKER Ikerketa aplikatua hainbat alorretan; 

horien artean ageri dira, esaterako, 

energia, ikuskapenerako sistema 

autonomo robotizatuak, adimen 

artifiziala, IoT, mantentze prediktiboa 

edo Big Data. Sentsorikoa. Osagai 

eolikoen saiakuntzak, efizientzia 

energetikoa... 

Ikerketa aplikatua hainbat alorretan; horien artean ageri 

dira, esaterako, energia, ikuskapenerako sistema 

autonomo robotizatuak, adimen artifiziala, IoT, mantentze 

prediktiboa edo Big Data. Sentsorikoa. Osagai eolikoen 

saiakuntzak, efizientzia energetikoa... 

www.tekniker.es 

 

34 UNIVERSIDAD DEL 
PAÍS VASCO / 
EUSKAL HERRIKO 
UNIBERTSITATEA 

Zientzia-ekoizpeneko ekosistema 

globalean eta ezagutza-arlo guztietan 

txertaturiko unibertsitate-erakunde 

bat gara. Maila globalean dauden 

erakunde akademiko eta zientifikoen 

% 2ko mugan kokaturik gaude, gure 

lankidetza-sareei, ezagutzaren 

mugak etengabe bultzatzen 

diharduen gure zientzia-ekoizpenari, 

eta ezagutza eta teknologiak 

gizarteari transferitzeko gure 

eginahalei esker. 

Datu-zientzia eta adimen artifiziala energiaren arloko 

edozein aplikaziotarako. 

www.ehu.eus 

 

35 DEUSTUKO 
UNIBERTSITATEA 

Deustuko Elizaren Unibertsitatea 

(Deustuko Unibertsitatea) 

(www.deusto.es) goi-mailako 

prestakuntzako erakunde erlijioso 

pribatu bat da, eta 125 urtetik gorako 

historia du. Zerbitzu eta konpromiso 

sozialeko eginkizuna du sortu zen 

unetik, eta UMultirank zerrendako 

Espainiako unibertsitateen artean 

ageri da (Europako Batzordeak 

egindako mundu zabaleko 

unibertsitateen zerrendan, alegia). 

Deustuko Unibertsitatea 

DeustoTech institutuak informazioaren eta 

komunikazioaren teknologien arlora bideratzen du bere 

jarduera, lau sektore handi bereiziz: Industria, Energia eta 

Ingurumena; Gizartea eta Osasuna; eta Mugikortasuna 

eta Logistika. Hiru jakintza-arlo ditu ardatz. Batetik, 

adimen artifiziala, hau da, sistema batek bere ingurunea 

kanpoko datuen bidez interpretatzeko duen gaitasuna 

(hautematea), datu horietatik ikastea (arrazoitzea) eta 

eginkizunen batean arrakasta izateko aukerak ahalik eta 

gehien areagotzea (ebaztea). Bigarrenik, nonahiko 

konputazioa, hau da, gure eguneroko bizitzako ia edozein 

gailu Internetera konektatzeko gaitasuna, gailu horiek 

beren ingurunetik jasotzen dituzten datuak edozein 

deusto.es 

 

http://www.tekniker.es/
http://www.ehu.eus/
http://www.deusto.es/
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konprometiturik dago gizartearen 

behar, eskari eta erronkekin, eta, 

bide horretan, etorkizuneko 

profesionalak prestatzen ditu eta 

apustu sendoa egiten du gizarte- eta 

enpresa-eraldaketaren alde, 

ikerketa-jarduerak gauzatuz. 

Deustuko Unibertsitateko 

Ingeniaritza Fakultateak 40 urte 

daramatza profesional 

arrakastatsuak prestatzen 

ingeniaritzaren hainbat arlotan, hala 

nola informatikan, elektronikan, 

automatikan, telekomunikazioetan 

edo industria-erakundeetan. Orain 

arte, Deustuko Unibertsitateko 9.000 

ingeniari baino gehiago ari dira 

mundu osoko enpresa eta 

erakundeetan. Unibertsitateak 117 

irakasle-ikertzaileko taldea du –

dedikazio osokoak eta mugatukoak–, 

eta goi-mailako prestakuntza eta 

ikerketa uztartzen ditu, zentroaren 

sailetako edo jakintza-arloetako bati 

lotutako ikerketa-taldeen bidez. 

DeustoTech Deustuko Teknologia 

Institutuak hiru ardatzen inguruan 

bideratzen du Deustuko 

Unibertsitatearen ikerketa-estrategia, 

eta ardatz horien azpian dago izan 

nahi dugunaren ikuspegia: Ikerketa. 

Ikerketa aplikatuari eskainitako 

bikaintasun zientifikoko institutua 

izatea; jakintza, berrikuntza eta 

transferentzia teknologikoa sortzeko 

tokia. Nazioarteko erreferente 

unetan eta lekutan ustiatu ahal izateko. Eta, hirugarrenik, 

konputazio-sistemak, informazioaren izaeraz eta 

ezaugarriez arduratzen direnak, bai eta harekin lan egiten 

duten makina fisikoez, haren egituraz eta sailkapenaz, 

biltegiratzeaz eta berreskuratzeaz eta modu 

automatizatuan egin daitezkeen prozesuez ere. Azken 

hamar urteetan, DeustoTech institutuak berrehun 

ikerketa- eta berrikuntza-proiektu baino gehiago gauzatu 

ditu, eta aipatutako esparruetan merkatu-kokapen 

nabarmena duten 50 enpresa baino gehiagoren aliatu 

izan da. Nazioarteko lankidetza-sarea 40 ikerketa-

taldetara zabaltzen da, bost kontinenteetako 

unibertsitateetan eta ikerketa-zentroetan banaturik. 

Azken urteotako bultzada handiaren ondorioz, 

DeustoTech postuak irabazten ari da Europar 

Batasuneko esparru-programetan parte hartzen duten 

Europako ikerketa-erakundeen zerrendan (7PM eta 

H2020). Gaur egun, Espainiako 26. postuan dago, eta 

munduko lehendabiziko 200 zentroen artean. Orotara 25 

H2020 proiektutan parte hartu du, eta horietatik zazpi 

koordinatu ditu (edo ari da koordinatzen). Hala, toki 

garrantzitsua lortu du estatuan zein nazioartean, nahiz eta 

zentro gaztea eta txikia izan. Azken lau urteetan soilik 

(2017-2020), 6,5 milioi eurotik gorako finantzaketa 

eskuratu du Europar Batasunetik. Nahikoa frogatutzat 

jotzen da I+Gko proiektuetan nazioartekotzeko duen 

gaitasuna. DeustoTech institutuak, gaur egun, lau 

ikerketa-talde biltzen ditu, hainbat esparru zehatz, 

sektore eta ikerketa-helburu definitzen dituztenak. Talde 

horietako bi errendimendu handiko talde gisa daude 

aitortuta EAEn. 
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bihurtzea gure ezagutza-arloetan, eta 

beti irekita egotea ikerketa-eremu 

berrietara. Trebakuntza. Hezkuntza-

bikaintasuneko institutua izatea, 

prestakuntza espezializatuan 

zentratua. Talentua duten pertsonak 

erakartzea eta atxikitzea, gizarterako, 

industriarako eta 

administrazioetarako proiektuetan 

parte har dezaten sustatuz. 

Pertsonak. Ikertzaileentzako eta 

irakasleentzako lan sortzaile eta 

kooperatiboko ingurune bat 

eskaintzea, giza harreman positiboen 

giroa sustatzen duena, lana hobea 

eta atseginagoa izan dadin. Kide 

guztien garapen pertsonala eta 

profesionala zaintzea. DeustoTech 

institutuak ikertzaile-talde mardul bat 

eta teknikari espezializatuak gehitu 

dizkio fakultateko irakasle-

ikertzaileen taldeari; gaur egun, 50 

pertsonak baino gehiagok dihardu 

ikerketa-lanetan dedikazio osoz. 

36 VICOMTECH Vicomtech zentro teknologiko bat da, 

eta adimen artifiziala, datuen 

tratamendua, irudiaren 

prozesamendua eta halakoak 

ikertzen ditu hainbat alorretara 

bideraturik, hala nola medikuntzara, 

garraiora, industriara edo energiaren 

sektorera. Adimen artifizialean, 

konputazio bisualean eta 

interakzioaren alorrean 

espezializaturiko zentro teknologikoa 

da. Vicomtech etxeak esperientzia 

Vicomtech enpresak datuak ustiatzeko soluzioak 

eskaintzen ditu, adimen artifizialeko eta visual analytics 

tekniken bidez, konplexutasun eta/edo datu kopuru 

handiko eredu fisikoak aurreikusteko, optimizatzeko eta 

ulertzeko/interpretatzeko. Datu-adimena industria, 

energia eta ingurumenerako: Energia (energia 

berriztagarriak: eguzkia-energia, eolikoa, parke eolikoak; 

petrolioa eta gasa: beherako bidea; elektrizitatea: 

smartgrid). Konektagarritasuna eta Cloud/Edge 

konputazioa (IoT, datu-baseak, formatuak, protokoloak, 

konputazio txertatua), ikasketa automatikoa eta seinale-

prozesamendua (iragarpen-ereduak, optimizazioa, 

https://www.vicomtech.org/es 

 

https://www.vicomtech.org/es
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handia du aipaturiko teknologia 

horiek aplikatzen, industria-

inguruneetan sistemak 

interpretatzeko, iragarpenetarako eta 

optimizaziorako. 

kausalitate-analisia, irudi-prozesamendua, denbora-

segidak). Industria eta manufaktura aurreratua: ekonomia 

berdea eta zirkularra, energia ikuskapena eta kudeaketa, 

prozesu-industria (petrolioa/gasa). Sare sozialak eta 

komunikazioak: industria eta energia (interaktibitate 

adimenduna, ingurumen-krisia, erabakiak hartzeko gelak, 

5G gaitzaileak, bideo-fluxuen monitorizazioa eta analisia). 

Giza diskurtso eta hizkuntza teknologiak: Bezeroaren 

arreta (diskurtso analitikoak, txatbotak), elkarrizketa 

sistemak (gizaki eta makinaren arteko interakzio 

naturala). Garraio sistema adimendunak eta ingeniaritza: 

Mugikortasun adimenduna eta hiria (mugikortasun-

zerbitzu berriak, mugikortasun-aktore berriak, datuak 

aztertzeko hornitzaileak), azpiegitura adimenduna, 

azpiegituraren monitorizazioa, IoT mugikortasun eta 

segurtasunerako. Segurtasun digitala: Detekzioa eta 

erantzuna, babesa eta konfiantza (biometria, sarbide-

kontrolak, kudeaketa eta trazabilitatearen erronkak 

identifikatzea). 

37 VIRTUALWARE Balio erantsi handiko soluzioak 

sortzen ditugu neurrira, murgiltze-

teknologien eta teknologia 

interaktiboen bidez. 15 urtetik gorako 

esperientzia dugu, Errealitate 

Birtualaren teknologiaren iraultza 

honen buru izaten. Deskubritu nola 

GEH (GE Hitachi Nuclear Energy) 

denbora eta dirua aurrezten ari den 

bere trebakuntza-prozesuetan 

simulagailu-belaunaldi berri batean 

immertsio-salen bidez 

(virtualwareco.com) edo GE Hitachi 

and Virtualware Revolutionize VR 

Workforce Training - YouTube 

bideoan. 

VIROOri esker, edozein erakundek eskala errealean 

zabaldu dezake (1:1) errealitate birtualeko eta erabiltzaile 

anitzeko edozein eduki, patentatutako trazatze-sistemari 

eta software-plataformari esker, edozein tamainatako 

aretoetan. Errealitate birtualeko immertsio-saletan 

oinarritutako prestakuntzaren kontzeptu iraultzailea. 

https://www.virtualwareco.com/ 

 

https://www.virtualwareco.com/
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38 WATTIO Wattiok IoT soluzioak eskaintzen ditu 

espazio adimendunetarako, saltoki, 

bulego eta etxeetara bideraturik. Izan 

litezke segurtasun-sistemak, 

efizientzia energetikoa edo 

pertsonen zaintza. 

Efizientzia energetikora bideratutako soluzio digitalak eta 

berritzaileak eskatzen ditugu. 2 Espazioak eta horien 

energia-kontsumoak kudeatzeko irtenbide adimendunak 

eskaintzen ditugu, bai eta IoT soluzio adimendunen 

diseinuak ere, hard zein soft. 

www.wattio.com 
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