zprávy
Electrical Power Engineering 2008

Vysoké učení technické v Brně, ústav elektroenergetiky, pořádá devátou mezinárodní vědeckou konferenci Electrical Power Engineering 2008 (EPE 2008). Je to jedna z akcí určená
primárně pro energetický sektor se zaměřením
na prezentaci vědecké a odborné činnosti v této
oblasti. Letos se opět bude konat v Brně, v prostorách hotelu Santon u Brněnské přehrady.

Termín: 13. až 15. května 2008
Místo: hotel Santon, Brno
Tematické okruhy:
o Reorganizace elektroenergetiky a nadnárodní sítě.
o Plánování a provoz soustav v tržních podmínkách.
o Systémové služby v deregulovaném prostředí.
o Integrace rozptýlené výroby.
o Dynamika, stabilita a řízení elektrizačních
soustav.

Kaskádní poruchy a výpadky.
Elektromagnetická kompatibilita/Kvalita
elektrické energie.
o Atmosférické poruchy a elektromagnetické přechodné jevy.
o Diagnostika a spolehlivost.
o Izolace elektrotechnických zařízení.
o Výkonová elektronika.
o Obnovitelné zdroje a akumulace energie.
o Přístrojové vybavení, měření a automatizace výkonových systémů.
Více informací na www.epe-conference.eu
o
o

ELTEC o půl roku dříve
Návštěvníci veletrhů v dostupném okolí naší
republiky nepochybně znají Eltec, oborový veletrh zaměřený na elektrotechniku, techniku budov, osvětlovací techniku a průmyslovou řídicí
techniku. Lze jej přiřadit spíš k regionálním veletržním akcím, o čemž svědčí i to, že přes 90 %
návštěvníků bývá z jižní části Německa. Ovšem
s ohledem na rozsah zdejšího trhu s elektrotechnikou se v době veletrhu sejde značné množství

techniků, inženýrů a projektantů z elektrotechnické praxe, z obchodu i průmyslu.
Eltec pořádá norimberská veletržní správa
(Nürnberg Messe) ve spolupráci s Ústředním
svazem elektrotechniky a elektrotechnického
průmyslu (ZVEI) a se Zemským cechovním
svazem elektrotechnických řemesel Bavorska
(LIV Bayern). Veletrh se koná ob jeden rok,
zpravidla v červnu. Avšak nejbližší pokračo-

vání v sérii veletrhů Eltec je ve dnech 21. až
23. ledna 2009, tedy o půl roku dříve, než by
odpovídalo zavedenému pravidlu. Pořadatelé tuto výraznou změnu termínu zdůvodňují
tím, že na začátku roku jednak bývá k dispozici více času, jednak jsou právě na začátku
hospodářského roku uváděny na trh nové výrobky a objevují se nová témata.
http://www.eltec.info

15. mezinárodní strojírenský veletrh v Nitře
Termín: 20. až 23. května 2008
Místo: Výstavní areál Agrokomplex –
Výstavníctvo Nitra (Slovensko)
Mezinárodní strojírenský veletrh v Nitře
je na Slovensku největší a nejvýznamnější
strojírenskou událostí, jejíž vysokou odbornou úroveň a kvalitu potvrzuje dlouhodobě
rostoucí aktivní zájem domácích i zahraničních vystavovatelů i návštěvníků. Veletrh
je zaměřen především na výrobní, obchodní a odborné sféry v oblastech strojírenství
a technologicky provázaných odvětví, svařování, slévárenství, metalurgie, plastů pro

strojírenství, elektrotechniky, měření, regulace a automatizace. Na patnáctý ročník veletrhu je doposud přihlášených 692 vystavovatelů a spoluvystavovatelů, kteří zastupují dalších asi 200 firem z 25 států. Největší
přímé zastoupení ze zahraničních vystavovatelů mají Česká republika, dále Německá
spolková republika, Rakousko a Švýcarsko.
Kromě toho se veletrhu přímo nebo v zastoupení účastní firmy z Japonska, Maďarska, Velké Británie, Francie, Dánska, USA,
Švédska, Finska, Izraele, Nizozemí, Itálie,
Číny a dalších států. Celková výstavní plo-

cha veletrhu je téměř 28 000 m2. Z toho krytou plochu tvoří asi 20 200 m2 a venkovní
7 800 m2. V porovnání s loňským veletrhem
je zřejmý mírný nárůst především v krytých
plochách, což signalizuje přetrvávající oživení ve strojírenském průmyslu z minulých
let. Veletrh je příhodným místem jak pro
obchodní setkání či navázání nových obchodních kontaktů, tak pro získání cenných
aktuálních informací na doprovodných odborných konferencích a mnoha dalších doprovodných akcích.
S

autorizovaný distributor
mìøicí techniky
výhradní zastoupení EZ Digital pro ÈR

KONZULTACE – PRODEJ – KALIBRACE – SERVIS
l
l
l
l

ruèní multimetry, stolní multimetry, klešové multimetry, proudové sondy, wattmetry, analogové a digitální osciloskopy
analyzátory sítì, testery napìtí, vyhledávaèe kabelù, miliohmmetry, tøídièe žil v kabelu
sdružené revizní pøístroje, mìøièe zemních odporù, testery RCD, mìøièe impedance smyèky, mìøièe izolaèních odporù
teplomìry, luxmetry, otáèkomìry, anemometry, záznamníky

http://www.amt.cz
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