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veletrhy a konference

Ve.dnech.3..až.5..června.2014.se.v.Norim-
berku.uskutečnil.tradiční.veletrh.měřicí.tech-
niky.Sensor+Test.2014..Organizátor.veletrhu,.
AMA.(Association for Sensor and Measure-
ment),.sdružuje.přibližně.480.podniků.a.in-
stitucí. působících. v. oboru. senzoriky.. Stán-
ky.575.vystavovatelů.si.ve.třech.výstavních.
dnech.prohlédlo.více.než.8.000.návštěvníků.
z.Německa.a.zahraničí..

Dobře. navštíveny. byly. i. dvě. souběžně.
pořádané. konference.. Sympozium. Senzo-
ry. a. měřicí. systémy,. jehož. sedmnáctý. roč-
ník.uspořádaly.dvě.organizace,. ITG.(Infor-
mationstechnische  Gesellschaft  im  VDE).
a. GMA. (VDI/VDE-Gesellschaft  Mess-  und 
Automatisierungstechnik)..Evropská.společ-
nost.pro.telemetrii.zorganizovala.ve.spoluprá-
ci.s.pořadatelem.veletrhu,.sdružením.AMA,.
již.34..ročník.konference.etc2014.(European 
Telemetry  and Test  Conference)..Tato. kon-
ference.byla.doplněna.výstavkou.Telemetry.
Village.v.přísálí.vstupní.haly.výstaviště..Ná-
vštěvníci.si.mohli.prohlédnout. telemetrické.
přístroje.pro.měření,.řízení.a.testování.a.pří-
slušné.přístroje.pro.zpracování.dat..

Na. veletrhu. Sensor+Test. vystavovaly.
v.hale.12.čtyři.firmy.z.České.republiky:.spo-
lečnost. Sensit. vystavovala. snímače. teploty.
a.vlhkosti.a.zobrazovací.jednotky,.firma.Co-
met.System.z.Rožnova.pod.Radhoštěm.před-

Sensor+Test 2014
stavila.své.snímače.a.regulátory.teploty.a.vlh-
kosti.a.monitorovací.systémy..Firma.Crytur.
z.Turnova.přijela.představit.své.scilintační.de-
tektory.používané.k.detekci.ionizačního.zá-
ření.a.firma.HW.group.senzory.k.IP.rozhra-

ním..Piezoelektrické.krystaly.si.bylo.možné.
prohlédnout.ve. stánku.společnosti.Krystaly.
Hradec.Králové.

Tradiční. cena.AMA. Innovation.Award.
spolu. s. odměnou. 10. 000. eur. byla. udělena.
týmu.složenému.z.mladých.vědců.z.Univer-
zity.Stuttgart.a.vývojových.pracovníků.firmy.

Mahr. GmbH. za. vývoj. interferometru.TWI.
pro.rychlé.a.pružné.vyměřování.asférických.
ploch.a.povrchů.libovolného.tvaru..

Do. soutěže. bylo. přihlášeno. 35. výrob-
ků,. z. nichž. čtyři. nominovala. odborná. po-

rota. na. vítěze..Tyto. výrob-
ky.budou.v.časopise.Automa.
představeny. v. samostatných.
článcích..První.z.nich.popisu-
je.vítězný.interferometr.TWI.
a.je.uveřejněn.v.tomto.vydá-
ní.na.str..58.

Tradičně. byl. na. veletrhu.
Sensor+Test.zvláštní.prostor.
nazvaný.Aktionsfläche.vyhra-
zen.firmám.a.institucím,.kte-
ré.chtěly.svou.měřicí.a.řídi-
cí. techniku. ukázat. návštěv-
níkům.v.provozu..Technická.
vysoká. škola. v. Regensbur-
gu. předváděla. svou. snímací.
platformu. použitou. v. létají-
cím.robotu.pro.ochranu.proti.

požárům.a.katastrofám.a.pro.kontrolu.foto-
volatických.polí.(obr. 1)..

Příští.veletrh.Sensor.+Test.se.bude.konat.
od.19..do.21..května.2015.opět.v.Norimber-
ku..Společně.s.veletrhem.příští.rok.proběh-
nou.konference.Sensor.a.IRS².

(ev)

Obr. 1. Velkou pozornost poutal protipožární létající robot 
předváděný na venkovní ploše veletrhu Sensor+Test 2014
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y   Beckhoff Roadshow: 
otevřené řídicí systémy  
na platformě PC

V.průběhu.října.a.listopadu.2014.proběh-
ne. v. celkem. devíti. českých. a. slovenských.
městech.odborný.seminář.pořádaný.společ-
ností.Beckhoff.na.téma.otevřené.řídicí.sys-
témy.na.platformě.PC..Tato.akce.je.unikátní.
příležitostí.seznámit.se.nejen.s.novými.tren-
dy.v.oboru.řídicích.systémů,.ale.i.s.techni-
kou.pohonů.od.společnosti.Beckhoff,.včetně.
víceosého.řízení,.s.inteligentními.I/O.a.zají-
mavými. příklady. použití. real-time. sběrni-
ce.EtherCAT..

Roadshow. se. uskuteční. v. těchto. termí-
nech.a.místech:.
–. 14..10..2014. Liberec,
–. 15..10..2014. Praha,
–. 16..10..2014. Vlašim,
–. 21..10..2014. Žďár.nad.Sázavou,
–. 22..10..2014. Hradec.Králové,
–. 29..10..2014. Brno,
–. 30..10..2014. Ostrava,
–. 4..11..2014. Bratislava,
–. 5..11..2014. Trenčín.

Další. informace. a. možnost. registrace.
účastníků.lze.najít.na.stránkách.společnosti.
Beckhoff:.www.beckhoff.com/cz/roadshow.
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  Společnost Shell si vybrala 
ABB za globálního dodavatele 
rozváděčů nízkého napětí

Podepsáním. pětileté. smlouvy. s. firmou.
Shell.se.společnost.ABB.stala.výhradním.ce-
losvětovým.dodavatelem.rozváděčů.nízkého.
napětí,. motorových. řídicích. center. (MCC).
a. servisních. služeb. pro. Shell.. Společnost.
ABB.má.čtyřicetiletou.zkušenost.v.konstruk-
ci.rozváděčů..Po.celém.světě.jsou.jich.insta-
lovány.miliony,.a.to.i.v.nejnáročnějších.kli-
matických.podmínkách..

Pětiletá. smlouva. s. možností. prodlouže-
ní. na. dalších. pět. let. se. vztahuje. na. prodej,.
podporu. a. servis. rozváděčů. nízkého. napětí.
a.MCC.v.regionech,.kde.platí.hlavní.mezi-
národní.normy.pro.řízení.elektromotorů,.IEC.
a.NEMA.(americká.norma;.National Electri-
cal Manufacturers’ Association)..Smlouva.se.
vztahuje.na.dodávky.pro.nové.i.již.existující.
objekty.  (ed)

  Odborné školení 
společnosti Emerson Process 
Management 2014

Společnost. Emerson. Process. Manage-
ment,. s.. r.. o.,. uspořádala. v. hotelu. Zámek.
Valeč,.okres.Třebíč,.ve.dnech.5..až.6..červ-
na.2014.dvoudenní.odborné.školení.na.téma.
moderní.technika.a.metody.pro.řízení.spoji-
tých.technologických.procesů..Mimo.pořa-
datelský. tým.se. školení. zúčastnilo. celkem.
118.zástupců.uživatelských.firem.a.dalších.
zájemců.o.danou.problematiku..V.pěti.sou-
běžných. sekcích. odeznělo. během. školení.
celkem.35.převážně.půlhodinových,. zčásti.
čtyřicetiminutových.přednášek..Vystoupení.
specialistů.ze.společnosti.Emerson.Process.
Management.na.téma.provozních.přístrojů,.
regulačních.ventilů,.analytické.techniky.a.ří-
dicích.systémů.z.produkce.společnosti.dopl-
nily.zajímavé.přednášky.na.aktuální.příbuzná.
témata.od.odborníků.z.Fyzikálně.technické-
ho.zkušebního.ústavu,.Ostrava,.a.Strojíren-
ského. zkušebního. ústavu,. Brno.. Další. in-
formace,. jako. např.. přehled. přednesených.
přednášek. atd.,. lze. získat. na. adrese. sarka.
plskova@emerson.com.. (sk)


