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Mezinárodní konference Měření tep-
lot a tepla, navazující na dřívější konferen-
ce pořádané v Ostravě pod názvem Měření 
a regulace teplot v teorii a praxi, se usku-
teční v Kongresovém centru VŠB-TU Os-
trava ve dnech 13. a 14. dubna 2011. Cí-
lem konference je poskytnout účastníkům 
přehled o současném stavu v dané oblasti 
a informovat je o nových metodách měření 
a regulace teploty a tepla, zejména s ohle-
dem na řízení výrobních procesů. Je určena 
pracovníkům vysokých škol, výzkumných 
ústavů, projektantům, provozním pracovní-
kům a pracovníkům údržby. 

Hlavní tematické okruhy konference jsou:
– nové teoretické poznatky z oblasti měře-

ní a regulace teplot,
– poznatky z praxe měření a regulace tep-

loty a tepla,
– prostředky pro regulaci teplot v průmys-

lu,
– metody vyhodnocování a analýzy namě-

řených hodnot a vyhodnocovací zařízení, 
– metrologie a kalibrace snímačů teploty,
– dotykové a bezdotykové měření teploty 

povrchů,

– termografie,
– měření a bilancování tepla a jeho spotřeby,
– měření a regulace teplot a spotřeby tepla 

v inteligentních budovách,
– měření teplot a tepla v systémech řízení ja-

kosti,
– informace o nových výrobcích.

Součástí konference bude stolní výstavka 
produktů. K účasti na konferenci se lze při-
hlásit na www.mereniteplot.cz do 15. 3. 2011 
(jen posluchači, účastníci ostatních katego-
rií dříve). Korespondenční adresa je Tanger, 
spol. s r. o., Ing. Jaromír Kupka (jkupka@
tanger.cz), Keltičkova 62, 710 10 Ostrava;  
tel.: +420 595 227 117. (jk)

  Výzkumné a vývojové 
středisko firmy National 
Instruments v Budapešti

Společnost National Instruments (NI) ote-
vřela 15. prosince 2010 v Budapešti evrop-
ské výzkumné a vývojové středisko s názvem 
European Systems Engineering Center of Ex-
cellence, v němž nyní pracuje tým zkušených 
inženýrů. Jejich primárním úkolem je zajis-
tit evropským zákazníků a prodejním týmům 

společnosti NI profesionální technické služ-
by – poradenství při navrhování systému, po-
moc při jeho spouštění, poskytnutí zkušeb-
ní verze proof-of-concept (pro vyzkoušení 
v konkrétním prostředí), vypracování studie 
proveditelnosti a konzultace při vývoji archi-
tektury softwaru. 

Myšlenka založit výzkumné a vývojové 
středisko, které by sloužilo evropským zákaz-
níkům, se zrodila ve společnosti NI před ro-
kem a již v prosinci 2010 byla zahájena jeho 
činnost. Středisko doplňuje dosavadní výrob-
ní, výzkumné a vývojové aktivity v Evropě. 
Firma National Instruments tak pokračuje 
v investicích, které od roku 2001 vynakládá 
v Maďarsku na prodej a marketing v oblasti 
východní Evropy. Ve středisku zahájil práci 
tým zkušených specialistů na radiofrekvenční 
techniku. K dispozici bude mít profesionál-
ní laboratoř pro zkoušení radiofrekvenčních 
systémů. Laboratoř je vybavena produkty 
společnosti NI za 200 milionů HUF (maďar-
ských forintů). Tým se bude rozrůstat až do 
velikosti, kdy bude schopen řešit komplexní 
technické úlohy. Segment komplexních systé-
mů, kde zaznamenává NI nejrychlejší růst, je 
v Evropě napojen na pokročilý výzkum a vý-
voj v průmyslových firmách a na investice do 
výrobních kapacit. (ed)
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