KONFERENCE A ČASOPISY V ROCE 2020
Chcete rovnou více informací? Piště na reklama@trademedia.cz nebo volejte +420 777 793 393!
13. května

Webinář

podzim/jeseň

Konference

19. května

Live stream

24. září

Seminář

9.–10. června

Live stream

9.–10. září

Konference

10. června

Live stream

10. září

Konference

Zařazeno v programu konference Digitální výroba 2020

22. září

Priemysel 4.0 – automatizácia, digitalizácia
a robotizácia

Košice

Úspory v průmyslu

Ostrava

Digitální výroba 2020

Praha

Digitální logistika 2020

Praha

Konference

Potravinářství + Farmacie 2020

Brno

29. září

Konference

Priemysel 4.0 – automatizácia, digitalizácia
a robotizácia

Košice

7. října

Seminář

Prediktivní údržba a condition monitoring

Brno

8. října

Konference

Trendy v plastikářství a gumárenství

Brno

4.–5. listopadu

Konference

Bezpečnost v průmyslu + workshop
Ex prostředí

Brno

11. listopadu

Konference

Priemysel 4.0 – automatizácia, digitalizácia
a robotizácia

Nitra

1. prosince

Konference

Fórum údržby 2020

Praha

26.–28. ledna 2021,
Hotel Avanti Brno
WWW.TRADEMEDIA.CZ

Hlavní mezinárodní zdroj informací o průmyslové
automatizaci, digitalizaci a robotizaci.

www.controlengcesko.com
Číslo

Měsíc

Hlavní téma

1

leden

Návrh robotického projektu; Roboty: kooperativní i mobilní; Rozšířená realita;
Automatizační projekty strategicky; Robotické projekty v ČR a SR

2

březen

Coboty – kooperativní robotika v praxi

Budoucnost automatizace

Chytrá on‑line továrna; Trendy v řídicích systémech; Řízení pohybu; Změny
návrhu designu řídicího systému; Datová analytika

Umělá inteligence ve službách průmyslu

3

květen

4

červenec

5

září

6

listopad

I/O moduly a systémy; Výběr a implementace bezdrátového řešení; Vzdálené
monitorování; Propojení informační a povozní technologie
+ TOVÁRNA-19 – speciální příloha o výrobě během a hlavně po COVID-19

Kybernetická bezpečnost

Senzory v kritických aplikacích; Výběr nové průmyslové sítě; Integrace robotů
vs. ROI; Power over Ethernet; Logistika v průmyslu

Edge a fog computing

Big data: připravenost stávajícího softwaru; Procesní senzory – nové výhody;
Porozumění pokročilému řízení; Motory a pohony

5G pro průmyslové aplikace

PLC vs. PAC? Vítězem jste vy!; Nejlepší praxe v programování automatizačního
software; RFID – postavení v digitální továrně

První a jediný časopis věnovaný průmyslové údržbě
na úrovni asset managementu.

www.udrzbapodniku.cz
Číslo

Měsíc

Hlavní téma

1

březen

Stlačený vzduch – měřte a šetřete; Štíhlá výroba v době digitální; HMI
v moderním podniku; Pojistěte budoucnost s bezpečnou výrobou dnes

2

červen

Energetický management; Topení i klimatizace potřebují strategii;
RCM – údržba orientovaná na spolehlivost; Údržba automatizační techniky
+ TOVÁRNA-19 – speciální příloha o výrobě během a hlavně po COVID-19

3

září

Kdo maže, tomu výroba jede; Neuronové sítě a umělá inteligence v údržbě;
Kalibrace a metrologie; Osvětlení – nové možnosti překvapí

4

prosinec

Vize továrny 2030

Údržba vs. výroba: Čas porozumění

Průmyslový internet věcí v údržbě
Ložiska v době digitální

Výzvy údržby pro udržitelnou výrobu; Fluid management – správa kapalin;
Průmyslové kabely; Protikorozní strategie v průmyslu

