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veletrhy a konference

Zvýrazněným tématem letošního ročníku 
bude elektromobilita, která je nyní v centru 
pozornosti odborné veřejnosti. Vývoj napáje-
cích stanic a elektromobilů 
pokračuje nesmírně rychle 
a klíčovou roli v něm hraje 
spolehlivá a provozuschop-
ná snímací, měřicí a zkušeb-
ní technika. 

Vystavovatelé na letoš-
ním veletrhu Sensor+Test 
představí nejnovější produk-
ty vyvinuté pro elektromo-
bilitu, ať už jsou to senzory 
určené ke sledování pohon-
ných systémů nebo řízení 
baterií, speciální měřicí sys-
témy pro zkoušení automo-
bilů nebo nové postupy pro 
zkoušení elektromotorů či 
jiná moderní technika, popř. 
i produkty ve fázi prototy-
pů. Vedle výstavních stán-
ků budou mít vystavovatelé 
pro propagaci svých systé-
mů k dispozici i plochu vy-
hrazenou pro praktické ukázky (Action area). 
Také v této výstavní oblasti bude hlavním té-
matem elektromobilita.

Další příležitostí pro podniky a instituce 
je speciální společná expozice pod názvem 
Special Forum Electromobility. Za výhod-
ných podmínek zde budou mít vystavovate-
lé své stánky a navíc budou moci využívat 
„akční“ program, včetně možnosti prezen-
tovat mobilní exponáty v hale i na venkov-
ní ploše. 

Na přednáškovém fóru v hale 12 bude 
elektromobilitě věnován celodenní program 
22. května 2012. Vedle přednášek zde bude 
uspořádána také panelová diskuse o elek-
tromobilitě za účasti uznávaných odborní-
kův tomto oboru.

Tradiční soutěž, tradiční konference

Tradiční soutěž inovativních výrobků pod 
názvem Sensor Innovation Award se usku-
teční i při příležitosti letošního veletrhu 

Veletrh Sensor+Test 2012 zaměřen 
na elektromobilitu

Sensor+Test. Z přihlášených produktů byly 
odbornou porotou nominovány čtyři výrob-
ky (v abecedním pořadí):

– řídicí systém reálného času pro laserové 
svařování: Felix Abt (Univerzita Stuttgart), 
Leonardo Nicolosi (Technická univerzita 
Drážďany) a Andreas Blug (Fraunhoferův 
institut fyzikální měřicí techniky – IPM),

– vysoce integrovaný Hallův senzor ASIC 
pro energeticky soběstačný absolutní sní-
mač polohy: Dr. Steffen Klupsch, Ralf Bur-
kard, Dr. Heiner Flocke (IC-Haus GmbH, 
Bodenheim) a Dr. Thomas Theil (Mehnert 
& Theil Erfindergemeinschaft, Feldafing),

– konfokální chromatický triangulační sen-
zor (senzor CCT): Miro Taphanel (Tech-
nický institut Karlsruhe a Fraunhoferův in-
stitut IOSB),

– ultrazvukový průtokoměr pro bioplyn s mě-
řením koncentrace methanu: Dr. Ing. Michal 
Bezdek, Pierre Ueberschlag, Oliver Brum-
berg, Andreas Berger (Endress+Hauser,  
Weil am Rhein).
Vítězové soutěže Sensor Innovation Award 

2012 budou vyhlášeni při slavnostním zahá-
jení veletrhu 22. května 2012 ve výstavním 

centru Norimberk. Na odměny vítězům vyna-
loží sdružení AMA částku 10 000 eur.

Souběžně s veletrhem Sensor+Test 2012 
se uskuteční dvě konference: čtrnácté mezi-
národní setkání na téma chemických senzorů 
IMCS 2012 a šestnáctá odborná konference 
Senzory a měřicí systémy. Tyto odborné akce 
obohatí veletrh o vědecké poznatky a prognó-
zy budoucnosti tohoto oboru.

Loňský ročník veletrhu Sensor +Test 

V roce 2011 bylo na veletrhu Sensor+Test 
zřetelné, že na evropském trhu nastalo ožive-
ní. Zúčastnilo se jej 577 vystavovatelů a pl-
ných 400 z nich byly německé firmy. Obsa-
zena byla hrubá výstavní plocha 19 000 m2. 
Veletrh navštívilo celkem 8 065 návštěvní-
ků, z toho 58 % z Evropské unie, 21 % z ji-
ných evropských zemí a zbývajících 21 % ná-
vštěvníků přicestovalo z ostatních kontinen-
tů (Severní a Jižní Amerika, Asie, Austrálie, 
Oceánie). Pět českých firem vystavovalo ve 
společném stánku České republiky.

Užitečné informace

Veletrh Sensor+Test 2012 byl stejně jako 
loni zařazen mezi akce projektu Specializo-
vané výstavy a veletrhy a české firmy mo-
hou v rámci operačního programu OPPI zís-
kat dotaci na přímé náklady spojené s vele-
tržní expozicí do výše 120 000 korun. Projekt 
zastřešuje Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR, vládní agentura CzechTrade a marketin-
govou a komunikační podporu zajišťuje Hos-
podářská komora České republiky. Českomo-
ravská elektrotechnická asociace (ELA) byla 
pověřena realizací stánku. Zájemci o výhodné 
vystavování se mohou přihlásit na sekretariá-
tu ELA: ela@electroindustry.cz.

Na veletrhu Sensor+Test bude již podru-
hé společný stánek českých firem, ve kterém 
bude vystavovat sedm společností: ELKO 
EP, Sensit, Harlingen, Domat, Comet Sys-
tem a JSP. Ve stánku se bude prezentovat 
také Českomoravská elektrotechnická asoci-
ace a agentura CzechTrade.

Jednodenní vstupenka na veletrh stojí 
16 eur. Volnou vstupenku lze získat vyplně-
ním registračního formuláře na www.sensor-
test.de/sensor-test-2012-for-visitors/costfree-
admission-voucher. Otevírací hodiny veletr-
hu Sensor+Test 2012 jsou od 9 do 18 hodin, 
v pátek 24. 5. jen do 15 hodin. Další infor-
mace o veletrhu jsou na www.sensor-test.de.

(ev)

Devatenáctý mezinárodní veletrh snímací, měřicí a zkušební techniky Sensor+Test 2012 
se uskuteční od 22. do 24. května 2012 na výstavišti v Norimberku. Veletrh je akce, kte-
rou by si neměli nechat ujít vývojáři a inženýři ze všech oborů. Podle Christopha Kleye, 
předsedy veletržního výboru, „...neexistuje v Evropě srovnatelná platforma, na které se 
inovativní uživatelé setkávají s inovativními dodavateli snímací, měřicí a zkušební techni-
ky.“ Pořadatel veletrhu, AMA Association for Sensor Technology, letos počítá s přibližně 
550 vystavovateli a asi osmi tisíci návštěvníky z celého světa.

Obr. 1. Na veletrh Sensor+Test každoročně míří návštěvníci 
z celé Evropy i ze zámoří


