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veletrhy a konference

pomáhá provozovatelům vodárenských sou-
stav účinněji využít infrastrukturu. Moduly 
SIWA Leak a LeakControl umožňují odha-
lit úniky ve vodovodech a sítích. Lze je na-
sadit na dosavadní řídicí systémy a jejich 
prostřednictvím získávat průběžné infor-
mace o stavu potrubí. Aplikace SIWA Op-
tim a SIWA Leak jsou určeny k optimaliza-

ci provozu vodovodních sítí a zákazníkům 
přinášejí vyšší bezpečnost a stabilitu dodáv-
ky pitné vody při snížení spotřeby energie 
až o 15 %. SIWA Sewer dokáže za pomoci 
digitálního modelu sítě a s využitím umělé 
inteligence nejen simulovat, ale také optima-
lizovat provoz celých stokových sítí a zame-
zit tak objemům odlehčení.

Chcete optimalizovat provoz vodovod-
ní či kanalizační sítě? Kontaktujte spe-
cialisty Siemens na elektronické adrese  
vodarenstvi.cz@siemens.com.

(Siemens, s. r. o.)

Speciálním tématem le-
tošního veletrhu Sensor+Test 
je snímací a měřicí technika 
pro procesní automatizaci. 
V procesní (spojité) výrobě 
se nyní ve velké míře uplat-
ňuje digitalizace, což klade 
velké požadavky na senzo-
ry a měřicí systémy, zejmé-
na pro nejčastěji měřené ve-
ličiny, tlak a teplotu. V rám-
ci tohoto speciálního tématu 
mají vystavovatelé možnost 
představit nové koncepce, 
produkty a řešení, ať již jde  
o moderní měřicí postu-
py, samočinné monitorova-
cí senzorové sítě nebo sys-
témy pro analýzu procesů  
s podporou cloudu a umělé 
inteligence. Speciálnímu té-
matu budou věnovány před-
nášky ve fóru v hale 5.

Veletrh Sensor+Test 2019 
je zařazen do dotačního pro-
gramu agentury CzechTrade 
v rámci projektu NO VUMM 
KET, spolufinancovaného 
z Operačního programu pod-
nikání a inovace pro konku-
renceschopnost (OP PIK). 
České malé a střední výrob-
ní podniky se sídlem, poboč-
kou či provozovnou mimo 
Prahu mohou čerpat podpo-
ru na vystavování z evropských fondů až do 
výše 90 000 korun s povinnou účastí 50 %. 
Agentura CzechTrade uspořádá na veletrhu 
společný stánek českých firem.

Zajímavé inovativní produkty návštěvníci 
najdou ve stánku Inovace Made in Germany.

Sensor+Test 2019 se zaměří na snímače 
v procesní výrobě

AMA Innovation Award 2019

Odborný garant veletrhu, AMA Associa-
tion for Sensors and Measurement, vyhlásil 
také letos cenu AMA Innovation Award za 
nejlepší výsledek vývoje a výzkumu v obo-

ru. Celkem 38 výzkumných a vývojových 
týmů z Německa a zahraničí předložilo po-
rotě soutěže své projekty. Z nich porota no-
minovala čtyři:
– HoloPort – interferometr pro obráběcí ná-

stroje (Fraunhoferův institut IPM, Frei-
burg),

–  Plan B – kompaktní analyzační přístroj pro 
malé pivovary (Senorics GmbH, Dresden),

– jednotka CPU pro strojové vidění vesta-
věná v šestiosé inerciální měřicí jednotce 
(STMicroelectronics, Cornaredo, Itálie),

– XperYenZ™ – senzor s optickými vlákny 
pro absolutní měření vzdálenosti (trinamiX 
GmbH, Ludwigshafen).
V této soutěži bude rovněž vyhlášena 

speciální cena pro mladé podniky, o kterou 
se utká jedenáct start-upů. Vítězové soutěže 
AMA Innovation Award 2019 budou vyhlá-
šeni v průběhu veletrhu Sensor+Test 2019.

Konference

Souběžně s veletrhem se v konferenčním 
centru na výstavišti uskuteční dvacátý roč-
ník konference o senzorech, snímačích a mě-
řicí technice ITG/GMA-Fachtagung Senso-
ren und Messsysteme. Tradiční konferenční 
program veletrhu Sensor+Test se mění tím, 
že konference Sensor and IRS2, pořádané 
aso ciací AMA, budou v roce 2020 integro-
vány do nové technické konference SMSI 
2020 – Sensor and Measurement Science In-
ternational.

Pro návštěvníky

Výstaviště je pro návštěvníky veletrhu 
Sensor+Test 2019 otevřeno všechny tři vý-
stavní dny (25. až 27. 5.) od 9 do 17 hodin. 
Jednodenní vstupenka stojí 26 eur. Volnou 
vstupenku mohou zájemci získat po regis-
traci na https://www.sensor-test.de/sensor-
-test-2019-for-visitors/costfree-admission-
-voucher-on/.

(ev)

Veletržní správa AMA Service GmbH nalezla již loni pro veletrh Sensor+Test termín na 
konci června. Tato poměrně pozdní doba se osvědčila, takže letos proběhne přehlídka 
snímací, měřicí, diagnostické a zkušební techniky 25. až 27. června 2019 na výstavišti 
v Norimberku.

Obr. 2. Ve venkovní výstavní oblasti Action area bude předsta-
vena moderní měřicí technika instalovaná ve vozidlech

Obr. 1. Na veletrh Sensor+Test zamíří návštěvníci na konci 
června


