
70 AT&P journal 3/2008

Novinky 
na veletrhu AMPER 2008

S koncem roku 2007 přišla i poslední přihláška, která zaplnila poslední
volné metry na 16. ročníku mezinárodního veletrhu elektrotechniky
a elektroniky AMPER 2008. Čistá veletržní plocha přesahuje 18 600 m2

a přihlášeno je téměř 700 firem z 23 zemí z toho více jak 150 ze za-
hraničí. Mezi nejvíce zastoupené obory i letos budou patřit elektro-
instalační technika; zařízení pro výrobu a rozvod elektrické energie;
automatizační, řídící a regulační technika a elektronické prvky a modu-
ly a další. Mezi nejvíce zastoupené země tradičně patří – Německo,
Slovensko, Polsko a pro letošní ročník i Taiwan a Čína.

Koncepce šestnáctého ročníku už je také dána a můžete se těšit na tra-
diční i nové služby a produkty. Tradičně proběhne soutěž o nejpří-
nosnější exponát veletrhu ZLATÝ AMPER 2008. Slavnostní vyhlášení
proběhne v podvečer druhého veletržního dne tj. 2. dubna 2008 v pro-
storách Betlémské kaple. Soutěžit se bude již tradičně ve dvou katego-
riích a to: I. Výroba, rozvod a užití elektrické energie a II. Elektronika,
řízení a měření.

Odborná veřejnost se může také těšit na zajímavý doprovodný pro-
gram přednášek, seminářů a novinek. V rámci veletrhu proběhne už
po čtrnácté celostátní setkání elektrotechniků České republiky – kon-
ference VOLT. Nově budou zařazeny přednášky zástupců Polského
velvyslanectví a Svazu elektrotechniků Polska. Připraveny jsou také
„Snídaně na veletrhu Amper“, což je soubor přednášek na aktuální té-
mata. Např. „Provádění revizí elektrických instalací podle nové normy
ČSN 33 2000-6“ nebo „Současnost elektrotechniky na Slovensku a je-
jí dopad pro elektrotechniky ČR.“

Ve dnech veletrhu, tedy 1. – 4. dubna 2008 se představí řada význam-
ných firem v oboru, mezi které bezesporu patří ABB, Schneider
Electric CZ, Legrand, Moeller Elektrotechnika, Schmachtl CZ, OEZ,
RITTAL Czech, Siemens, OBO Betterman Praha, Schrack Energie-
technik, KOPOS Kolín, B+R automatizace, ROCKWELL AUTOMA-
TION, Pražská energetika, K&V, Hensel, GHV Trading, LAPP Kabel
a nováček Mitsubishi Electric Europe B.V.. Firmy budou představovat
své stálé, ale i nové či pro firmu dominantní produkty.

Firma AHLBORN představí čtyři nové měřící přístroje, mezi které pat-
ří BABY ALMEMO, který si vychováte sami podle svých představ.

Na svých expozicích představí mnoho novinek i další společnosti. Na-
příklad KMB systems přichází s multifunkčními přístroji s proudovými
transformátory s rozvíratelným jádrem. Firma PAPOUCH uvede měří-
cí převodník 0-10 V, 0(4)-20 mA s rozhraním Ethernet. Měřicí převod-
ník AD4ETH převádí analogové signály 0 až 20 mA, 4 až 20 mA či 0 až
10 V do digitální podoby. Je určen především pro zpracování výstupů

nejrůznějších čidel a snímačů. Naměřené hodnoty jsou přenášeny přes
Ethernet. Společnost TRASFOR prošla úspěšně auditem na certifikaci
IRIS a v současné době UNIFE vyřizuje vystavení certifikátu (UNIFE =
Union of the European Railway Industries). Smyslem certifikace IRIS je
zajistit všem firmám v Evropě, podnikajícím v železničním průmyslu
informaci o tom, které komponenty (subdodávky) jim zaručují nejvyšší
spolehlivost a celkovou kvalitu. Spolehlivost je základním kamenem,
na kterém vystavěla své renomé společnost HARTING. Na něm stojí
vysoká technická úroveň a schopnost konstruovat speciální zákaznická
řešení. V neposlední řadě pak široký sortiment umožňující sestavovat
celky podle specifických potřeb. Na veletrhu představí produkty zaji-
šťující bezporuchovou distribuci energie, signálů a dat. Nowatron Elek-
tronik připravuje pro svou expozici přehlídku průmyslových noteboo-
ků a monitorů, CompactPCI počítačů, komplexní ukázku řešení pro
dispečerská pracoviště, ale také projekční a prezentační techniku.
CONTROL TECHNIQUES přichází s novou řadou servopohonů,
OBZOR představí novinky ve výrobním sortimentu vačkových spínačů,
MICRO-EPSILON uvede např. infračervený teploměr pro měření vy-
sokých teplot až do 250 °C bez chlazení. Na veletrhu bude prezento-
vat hned několik unikátních přístrojů i společnost BONEGA. Patří me-
zi ně například jističe do 125 A, proudové do 63 a do 100 A (10 kA),
RCBO – kombinovaný přístroj jistič + chránič ve dvoumodulovém
provedení, jednomodulové jističe s odpínáním N vodiče.

Pokud se i vy chcete začlenit do dění kolem 16. ročníku veletrhu
AMPER 2008 přijďte se podívat ve dnech 1. – 4. dubna 2008
od 9:00 – 17:00 hod na výstaviště PVA Letňany, kde nebude chybět
žádný odborník z oblasti elektroniky a elektrotechniky. Opravdu je
na co se těšit.

Více informací na www.amper.cz
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