
62 AUTOMA 3-4/2022

veletrhy a konference

Pro tříleté přestávce, kdy pandemie covi-
du nedovolovala výstavní aktivity, proběhne 
od 10. do 12. května 2022 veletrh Sensor+ 
Test 2022 opět v prezenční formě v halách 1 
a 2 norimberského výstaviště. Veletrh před-

staví snímací a zkušební techniku pro všech-
na průmyslová odvětví. Návštěvníci veletrhu 
se seznámí nejen s čidly, snímači, ale také se 
systémy pro přenos naměřených hodnot a je-
jich vyhodnocení.

Zvýrazněným tématem veletrhu je snímací 
a měřicí technika pro digitální svět. Aby di-
gitální systémy poskytovaly přesné výsled-
ky, potřebují úplné a přesné informace o sku-
tečných podmínkách. Právě senzory a měři-
cí systémy zajišťují spojení mezi digitálním 
a reálným, analogovým světem, a jsou tak 
klíčovými přístroji pro fungování digitálních 
procesů všeho druhu.

AMA Service GmbH, organizátor ve-
letrhu Sensor+Test, letos očekává více než 
300 vystavovatelů. „Tím se samozřejmě 
nedostáváme k číslům veletrhu 2019 před 
pandemií, ale na pozadí globální nejistoty 
a ekonomických problémů to je úctyhodná 
úroveň,“ komentuje tento výsledek Holger 
Bödeker, ředitel AMA Service GmbH, a do-
dává: „Koneckonců zejména pro naše malé 
a střední firmy je letošní návrat na prezenční 
veletrh důležitý, je třeba posilovat a rozši-
řovat kontakty s aktivními a potenciálními 
zákazníky.“

Sensor+Test 2022 v Norimberku:  
snímací a měřicí technika  
pro digitální svět

Součástí doprovodného programu bude 
také přednáškové fórum, kde budou vystavo-
vatelé prezentovat pokročilou snímací, měřicí 
a vyhodnocovací techniku. Inženýrům a stu-
dentům technických oborů bude na výstavi-

šti k dispozici Kariérní centrum; zde budou 
moci s firemními personalisty konzultovat své 
profesní uplatnění.

Velký zájem je o expozice ve společném 
stánku Innovation Made in Germany, v němž 
budou vystavovat mladé inovativní společnos-
ti s finanční podporou německého Spolkové-
ho ministerstva hospodářství.

Souběžně s veletrhem se v konferenčním 
centru na výstavišti uskuteční dvě konferen-
ce: ettc2022 European Test and Telemetry 
Conference a ITG/GMA-Fachtagung Sen-
soren und Messsystem – 21. ročník kon-
ference o senzorech, snímačích a měřicí 
technice.

Elektronickou vstupenku je nutné si po-
řídit předem. Jednodenní vstupenka stojí 
34 eur. Další možností je použít kód pouka-
zu k registraci na bezplatnou vstupenku. Na 
základě naší spolupráce s pořadatelem vele-
trhu Sensor+Test máme možnost nabídnout 
našim čtenářům vstup zdarma. Vaši vstupen-
ku získáte po registraci e-kódu ST2022CZ 
zde: https://www.sensor-test.de/sensor-test-
-2022-for-visitors/exhibition-ticket/.
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Obr. 1. Po třech letech se vystavovatelé veletrhu Sensor+Test setkají s návštěvníky naživo
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