
13. ročník

Odborná konference 
měření a regulace

13. února 2020
OLOMOUC – Clarion Congress Hotel

20. února 2020
PRAHA – Konferenční centrum City

Nyní ve dvou termínech!
Clarion Congress Hotel
Jeremenkova 36, Olomouc

PARKOVÁNÍ: Doporučujeme využít parkovací 
dům u Regionálního centra.

Konferenční centrum City
Na Strži 65/1702, Praha 4

PARKOVÁNÍ: Doporučujeme na parkovištích 
na okraji Prahy a využít metro do stanice Pankrác.

Olomouc13. února 2020

20. února 2020 Praha

Neváhejte se včas přihlásit!
on-line přihláška

www.jsp.cz/konference
e-mail

konference@jsp.cz
dotazy, informace

493 760 828

Partneři konference

P
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Program konference

8.00 – 9.00 Registrace, coffee break, výstavka

9.00 – 9.30 Úvod, novinky JSP
Přednášející: Ing. Roman Kratochvíl (JSP, s.r.o.)

9.30 – 10.00 IO-link: současný trend
Přednášející: Ing. Jaromír Janda (JSP, s.r.o.)

10.00 – 10.45 Měření teploty v průmyslovém prostředí pomocí opto-vláknových senzorických systémů
Přednášející: Ing. Radim Šifta, Ph.D. (NETWORK GROUP, s.r.o.)

10.45 – 11.15 Přestávka, coffee break, výstavka

11.15 – 12.00

Fúzní reaktor a jeho podpora v ČR
Shrnutí o moderních zdrojích energie a české zastoupení v oblasti termonukleární fúze. Experimen-
tální zařízení HELCZA (High Energy Load CZech Assembly), které je určeno pro cyklické namáhání 
vysokým tepelným tokem generovaným pomocí elektronového děla. 
Přednášející: Ing. Bc. Jan Prokůpek, Ph.D. (Centrum výzkumu Řež s.r.o.)

12.00 – 12.45 Novinky v oblasti měření průtoku
Přednášející: Ing. Ivan Šifta (Siemens, s.r.o.)

12.45 – 13.35 Oběd

13.35 – 14.15

Metrologie: rady a zajímavosti
Upozornění na aspekty ovlivňující kalibraci a praktické použití průmyslových měřidel teploty, vliv 
parazitního napětí RTD při použití s převodníky teploty, ponor snímačů teploty a poloha při kalibraci, 
homogenita termočlánků při počáteční a následné kalibraci a další…
Přednášející: Ing. Pavel Urban (JSP, s.r.o.)

14.15 – 14.30 Tombola, káva na rozloučenou

Po celou dobu konference bude v přilehlých prostorech připravena výstavka a ukázky přístrojů a technologií předních 
českých i světových výrobců měřicí a regulační techniky.

Rovněž zde bude prostor pro odborné dotazy z oboru MaR, na které vám naši specialisté rádi odpovědí.

Už od rána a v průběhu dne bude pro vás zajištěné občerstvení formou rautu a také pracovní oběd.

Vážená paní, vážený pane,

dovolujeme si vás pozvat na 13. ročník odborné konfe-
rence JSP, kterou letos pořádáme ve dvou termínech.
13. února v Olomouci v Clarion Congress hotelu
a o týden později 20. února v Praze v Konferenčním 
centru City.

Program konference vám celkem v šesti zajímavých 
přednáškách určitě poskytne řadu cenných informací. 
Přední odborníci společnosti JSP a jejich partnerů vám 
představí nové trendy ve vývoji snímačů teploty, jako 
jsou opto-vláknové senzorické systémy a nebo novinky 
z oblasti měření průtoku. Další přednášky vás jistě 
zaujmou tématy z měření a regulace v klasické i jaderné 
energetice, průmyslové ekologii a metrologii.

Věříme, že letošní ročník odborné konference úspěšné 
naváže na ty předchozí a opět vám nabídne nevšední 
příležitost dalšího profesního vzdělání v příjemném 
a přátelském prostředí.

Neváhejte se včas přihlásit! Uzávěrky přihlášek jsou:
7. února pro 1. termín v Olomouci,
14. února pro 2. termín v Praze.
Zaregistrovaní účastníci obdrží sborník přednášek.

Všechny vás srdečně zveme a těšíme se na vaši účast.

Ing. Roman Kratochvíl
obchodní ředitel, JSP, s. r. o.


