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veletrhy a konference

Společnost JSP Měření a regulace uspo-
řádala 8. září v Košicích a 22. září v Senci 
u Bratislavy pro své zákazníky a další zá-
jemce odbornou konferenci na téma Nové 
trendy v oboru měření a regulace. Program 
byl zaměřen především na měření teploty 
a jeho partnery byly firmy Omron Electronics 
a Micro-Epsilon Czech Republic, mediální-
mi partnery časopisy ATP Journal a Automa.

Z mého pohledu byly nejzajímavější před-
nášky Jarmila Bukovského (JSP) o měře-
ní teploty skloviny a jiných tavenin a Juraje 
Devečky z partnerské společnosti Micro-Ep-
silon o teorii a praxi bezkontaktního měře-
ní teploty.

V případě měření teploty skleněné ta-
veniny je nutné používat speciální snímače 
s ochrannými trubkami, včetně trubek safí-
rových. Takové snímače jsou extrémně dra-
hé, ale použití opravdu odolných materiálů 
se vyplatí, protože prodlouží jejich životnost. 
Přednáška se věnovala správné montáži a po-
užití snímačů a rozboru jejich přesnosti včet-
ně doporučení pro kalibraci.

Juraj Devečka se věnoval zejména prak-
tickým doporučením, jak správně bezkontakt-
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ně měřit teplotu. Bezkontaktní měření teplo-
ty vypadá na první pohled jednoduše, ale je 
v něm mnoho zrádných momentů. Speciálně 
měření teploty skla a tavenin není jednodu-
ché – nestačí jen vybrat snímače určené pro 
tyto měřicí úlohy, ale také je správně použít. 
Že je problematické měřit teplotu předmětů, 
jejichž emisivita se mění s teplotou, je zná-

mé, stejně jako to, že měřit teplo-
tu předmětů s velkou odrazností 
je v podstatě nemožné, ale před-
nášející uváděl i mnoho dalších 
problémů a chyb při bezkontakt-
ním měření teploty s návodem, 
jak se s nimi vypořádat. Bezkon-
taktní měření teploty je moderní, 
perspektivní, ale náročný obor.

Ostatní přednášky byly ne-
méně zajímavé: Rastislav My-
javec z firmy Omron představil 
novinky v sortimentu firmy: řa-
dové svorky, komponenty pro 
rozváděče, regulátory teploty, 
relé nebo zdroje napájení. Peter 
Horňák (JSP) se věnoval měření 
teploty v prostředí s nebezpečím 

výbuchu, Václav Andr (JSP) převodníkům 
teploty a závěrečná přednáška patřila Jarmi-
lu Bukovskému (JSP) a její téma bylo zása-
dy kalibrace snímačů a význam akreditace.

Obě konference se setkaly s velkým zá-
jmem odborníků a zúčastnilo se jich celkem 
129 posluchačů.

Petr Bartošík

Obr. 1. Konference společnosti JSP Nové trendy v oboru 
měření a regulace v Košicích

Společnost D-Ex Instruments uspořádala 
ve dnech 20. a 21. září v Brně již tradiční se-
minář Myslivna (nazvaný podle hotelu, kde 
se seminář koná), který se věnoval zejména 
technice určené do prostředí s nebezpečím 
výbuchu. Kromě přednášejících z pořádají-
cí firmy se úlohy lektorů ujali i Niaz Ahmed 
z firmy MTL a Jan Pohludka z FTZÚ v Rad-
vanicích.

Celý program tradičně stojí na třech pi-
lířích: to jsou přednášky Jaromíra Uhra 
o ochraně přístrojů v prostředí s nebezpe-
čím výbuchu, o jiskrové bezpečnosti a o zá-
kladech funkční bezpečnosti. Niaz Ahmed 
z MTL se věnoval kybernetické bezpečnosti 
řídicích systémů a použití Ethernetu v pro-
středí s nebezpečím výbuchu včetně jiskro-
vě bezpečného napájení ethernetových zaří-
zení PoE. Připomeňme, že firma MTL patří 
v oboru kybernetického zabezpečení průmy-
slových řídicích a komunikačních systémů 
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k průkopníkům a stále se v tomto oboru udr-
žuje na špičce.

Jan Pohludka z FTZU se věnoval novým 
normám a požadavkům v oblasti techniky ur-

čené do prostředí s nebezpečím 
výbuchu. Jeho přednáška patři-
la v druhém dni semináře k těm 
nejočekávanějším, mj. také pro 
možnost diskutovat s tímto před-
ním odborníkem v oboru.

Součástí akce byla i malá vý-
stavka, kde mohli účastníci vi-
dět část sortimentu společnos-
ti D-Ex Instruments: produkty 
určené pro úlohy měření, kalib-
race, zajištění bezpečnosti nebo 
pro ochranu před přepětím, včet-
ně novinky v nabídce: tlakomě-
rů Bourdon.

Součástí akce byl i spole-
čenský večer, kde se posluchači 

mohli setkat s přednášejícími i ostatními pra-
covníky pořádající firmy.
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Obr. 1. Na výstavce doprovázející seminář Myslivna bylo 
možné vidět i produkty Vaisala pro měření vlhkosti a teploty


