trh, obchod, podnikání
Veľtrh ELO SYS obohatený o sekciu telekomunikácií
Od 5. do 8. októbra sa po šestnástykrát
stane trenčianske výstavisko dejiskom medzi
národného veľtrhu elektrotechniky, elektroniky, energetiky a telekomunikácií ELO SYS.
Patrí medzi podujatia s rastúcim počtom vystavujúcich firiem, plne obsadenou výstavnou plochou, z roka na rok narastajúcim poč
tom odbornej návštevnosti a neustálym posilňovaním jeho medzinárodného charakteru.
Tento rok sa veľtrh rozšíri o samostatnú sekciu venovanú telekomunikáciám. Vzhľadom
na rastúci trend tohto segmentu, ktorý ponúka
množstvo technických noviniek a inovatívnych riešení mu bude venovaný celý telekomunikačný deň.

Veľkú zásluhu na udržiavaní vysokej úrovne veľtrhu ELO SYS majú odborní garanti –
Zväz elektrotechnického priemyslu SR, Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave, Slovenské elektrárne, a. s., Slovenský
elektrotechnický zväz – Komora elektrotechnikov Slovenska, Cech elektrotechnikov Slovenska a Únia slovenských elektrotechnikov, ktorí
každoročne vynakladajú veľké úsilie, aby pripravili kvalitný odborný sprievodný program.
K veľtrhu ELO SYS už neodmysliteľne
patria súťaže Elektrotechnický výrobok roka,
Najúspešnejší exponát veľtrhu ELO SYS, Konštruktér roka a Unikát roka, ktoré vyhlasuje
Zväz elektrotechnického priemyslu SR. Účasť

v týchto súťažiach je pre vystavujúce firmy
prestížnou záležitosťou. Neodmysliteľné miesto v sprievodnom programe veľtrhu má konferencia Elektrotechnika a informatika, ktorá sa
bude tento rok venovať aj problematike telekomunikácií a jej iniciátorom a odborným garantom je už tradične Fakulta elektrotechniky
a informatiky STU v Bratislave.
Organizátor výstaviska Expo Center, a. s.,
verí, že tohtoročný veľtrh ELO SYS splní očakávania tak vystavovateľov, ako aj návštev
níkov a sekcia telekomunikácií sa stane jeho
obohatením a neoddeliteľnou súčasťou.
http://www.expocenter.sk

Veľtrh Elektro Expo 2010
Termín: od 29. septembra do 1. októbra
Miesto: výstavisko Incheba Expo Bratislava
Elektro Expo je medzinárodný veľtrh produktov a služieb komerčného charakteru, tematicky zameraný na energetiku, elektrotechniku, elektroniku, svetelnú techniku, meranie
elektrických a neelektrických veličín, zber
elektroodpadu a jeho efektívne a ekologické
spracovanie, s ročnou periodicitou. Zámerom
druhého ročníka veľtrhu Elektro Expo je opäť
rozšírenie ponuky hlavných vystavovateľov
v nomenklatúre elektronické prvky a moduly, silnoprúdová elektrotechnika a elektro
energetika, elektroinštalačná technika, elektrotechnické materiály, automatizačná, riadiaca, meracia, regulačná a laboratórna technika,

osvetľovacia technika, zabezpečovacia technika a systémová technika budov, rádiokomunikačná a telekomunikačná technika, výpočtová technika či spotrebná elektrotechnika a elektronika. Zvýrazneným segmentom
veľtrhu Elektro Expo budú napr. veľkoplošné
solárne tepelné systémy, príslušenstvo pre fotovoltaické systémy, veterné a slnečné elektrárne, tepelné čerpadlá, malé decentralizované zdroje, technologické vybavenie tunelov,
informačné a riadiace systémy pre dopravu,
technológie LED, inteligentné budovy, svetlo v architektúre a iné.
Je pripravený atraktívny sprievodný program
zameraný na systémy a zariadenia technologického zabezpečenia tunelov (29. september), ob-

noviteľné zdroje energie (30. september), svetelnú techniku, elektroinštalácie (1. október).
Segment produktov a služieb pre dopravu nadviaže na program prípravy a výstavby diaľnic a rýchlostných ciest na roky 2007
až 2013.
Tento rok sa uskutoční počas veľtrhu Elektro Expo 2. celoštátne stretnutie svetelných
technikov Slovenskej republiky, ktoré bude
sprevádzať bohatá prezentácia špičkových
produktov a služieb, literatúry a noriem STN
v tejto nomenklatúre. Pre vystavovateľov je
vypísaná súťaž o najlepší Exponát veľtrhu
Prix 2010 a Grand Prix 2010.
http://www.incheba.sk

Veletrh Amper se přesouvá do Brna
Po osmnácti úspěšných ročnících pořádaných v PVA Letňany v Praze se bude 19. mezinárodní veletrh elektrotechniky a elek
troniky Amper konat v Brně. Organizátorem
zůstává Terinvest; Veletrhy Brno poskytují
haly a jsou dodavatelem služeb. Společnosti
Terinvest a Veletrhy Brno podepsaly 2. června
2010 smlouvu o konání veletrhu Amper a vele

trhu Optonika na brněnském výstavišti. První
veletrh Amper/Optonika se bude v Brně ko
nat ve dnech 29. 3. až 1. 4. 2011 v moderních
halách P, F, V, G1 a G2. Veletrhy Amper a Optonika budou mít status hostující akce, tj. pořadatelem zůstává Terinvest, spolupracujícím
subjektem, pronajimatelem výstavních hal
a dodavatelem technických služeb jsou Vele-

trhy Brno. Rozhodnutí Terinvestu bylo logickým řešením pro budoucnost Amperu. Přesun veletrhu Amper do Brna dokládá, že v ČR
splňuje jedině brněnské výstaviště technické
a logistické standardy pro uspořádání rozsáhlejšího mezinárodního veletrhu na skutečně
evropské úrovni.
S

Fotovoltaické skupinové měniče
Conergy IPG T
|
|
|
|
|

Maximální účinnost 98 % pro nejvyšší možné výnosy
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