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10. Mezinárodní odborný veletrh průmyslových 
armatur s kongresem

Odborníci se v Düsseldorfu scházejí na nejvýznamnějším 
mezinárodním odborném veletrhu ventilů a průmyslových 
armatur. Specialisté z AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU a STRO-
JÍRENSTVÍ se zde informují o inovacích, nových produktech 
a technologiích speciálně pro své obory na veletrhu VALVE 
WORLD EXPO a na konferenci VALVE WORLD CONFERENCE v 
termínu od 29. listopadu do 1. prosince 2016 v Düsseldorfu.

Informace pro návštěvníky, 

prodej vstupenek, komplexní cestovní služby:

Veletrhy Brno, a. s.  Miroslav Kožnar

Výstaviště 1  603 00 Brno

Tel. +420 541 159 190  GSM +420 602 594 810

mkoznar@bvv.cz 

www.bvv.cz/veletrhy-v-zahranici/cestovni-sluzby
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álů, nové metody a postupy při výrobě a používání armatur, zde bude 
pozornost věnována také novým zdrojům energie a analýze s nimi 
souvisejících služeb a budou zevrubně diskutovány strukturální pro-
blémy odvětví.

Vytyčenými tématy konference se budou zabývat přednášky, 
workshopy a semináře, na nichž před auditorium předstoupí přední od-
borníci na armatury z celého světa. Účastníci konference se tak z první 
ruky dozvědí o nejnovějších dosažených výsledcích i trendech patrných 
v dynamicky rostoucím oboru ventilové techniky i v návazných oborech.

Pump Summit

V přízemí haly 7.0 výstaviště v Düsseldorfu se souběžně s vele-
trhem v halách 3, 4 a 5 uskuteční ve dnech 29. a 30. listopadu mezi-
národní specializovaná výstava čerpací techniky Pump Summit s do-
provodnou konferencí. Jde o specifickou akci určenou pro odborníky 
na potrubní sítě a čerpací techniku, kde se sejdou výrobci, distribu-
toři i uživatelé čerpadel, těsnění a kompresorů za účelem představit 
své produkty a vyměnit si odborné znalosti. Na programu doprovodné 
konference akce Pump Summit budou přednášky a vybrané worksho-
py o použití čerpadel a těsnění v nejrůznějších odvětvích průmyslu.

Další informace

Veškeré další informace užitečné pro případné zájemce o účast na 
veletrhu Valve World Expo 2016 či dalších uvedených akcích lze na-
lézt na www.valveworldexpo.de a www.pumpsummit.de.

(Messe-Düsseldorf GmbH)

krátké zprávy 

  Konference ARaP s podtitulem Vzdělání 
pro průmysl 4.0

Cílem konference ARaP, jejíž dvanáctý ročník se bude konat 
ve dnech 29. až 30. listopadu 2016, je umožnit odborné setkání 
specialistů v oblastech souvisejících se zkratkou ARaP – auto-
matizace, regulace a procesy. Zároveň chce nabídnout možnost 
odborné prezentace a zhodnocení dosud úspěšně používaných 
řešení, prostředků, postupů a metod, které se jeví jako perspek-
tivní, efektivní a reprezentativní, i s očekávaným uplatněním ve 
strategii průmyslu 4.0. 

První den konference bude věnován koncepčním záležitos-
tem týkajícím se naplnění záměrů průmyslu 4.0, k nimž vystou-
pí s referáty představitelé akademických institucí, profesních 
svazů a několika firem, které mají s uplatněním nové koncep-
ce vlastní zkušenosti. Po panelové diskusi naplánované na úter-
ní dopoledne budou odpoledne následovat přednášky zahrnují-
cí vedle problematiky 4.0 názory k otázkám certifikace kyber-
netické bezpečnosti, exkurze a společenská část zahrnující mj. 
koncert Škampova kvarteta. 

Druhý konferenční den je věnován prezentacím přijatých re-
ferátů (možnost přihlášek je do 31. 10). V nich se očekává, že 
referující na základě určitého poohlédnutí posoudí vývoj tech-
nických koncepcí, zejména těch, kterými se dané pracoviště sta-
lo uznávaným a vyhledávaným. Převažujícím tématem přihláše-
ných referátů jsou realizovaná řešení v oblasti provozní přístro-
jové techniky. 

Náplň programu, zatím v předběžné podobě, je k dispozici na 
webových stránkách konference www.arap.cz. Mnozí z účast-
níků a zájemců z minulých let obdrželi po internetu již první 
oznámení o konání konference. Konference se uskuteční pod 
záštitou děkana v prostorách Fakulty strojní ČVUT v Praze – 
Dejvicích. (ed)  


