
20176. ročník odbornej konferencie JSP Slovakia 
Nové trendy v odbore merania a regulácie:
Moderné systémy analýzy vody a pary

Pozývame Vás na odbornú 
konferenciu JSP Slovakia

Tešíme se na Vašu účasť!

5. 9. 2017  |  Hotel Senec 
Slnečné jazerá - Sever 2572, 903 01  Senec

5. 10. 2017  |  Hotel Košice 
Moldavská cesta II. 51/2414, 040 11  Košice

Usporiadateľ: 
JSP, s. r. o. + JSP Slovakia s. r. o.

Mediálny partneri: 
Časopis ATP Journal 

Časopis AUTOMA

Partner konferencie: 
WESZTA-T 

Industrial and Commercial Ltd.



  11.10 – 11.55 De� nícia online analytického 
minima a analytického štandardu pre 
parovodné okruhy

Zhrnutie informácií, z akých dôvodov a akým spô-
sobom sa merajú jednotlivé analýzy vo vzorkách 
z parovodných okruhov. Názorný prehľad základného 
nutného osadenia parovodného okruhu kontinuálnymi 
analyzátormi (Online analytické absolútne MINIMUM) 
a špecifi kácia štandardne bežnej zostavy online analýzy  
(Online analytický ŠTANDARD).

Ing. Miroslav Horký – JSP, s.r.o.

  12.00 – 13.00 Prestávka – obed

  13.00 – 13.45 Meranie a vyhodnotenie výšky 
hladiny pre colné účely

Meranie a vyhodnotenie výšky hladiny pre colné účely 
a výhody pred konkurenčnými prístrojmi, význam kalib-
rácií prístrojov na meranie výšky hladiny. Predstavenie 
25 metrovej kalibračnej trati na meranie výšky hladiny.  

Ing. Brandszájz Dénes, Ing. Kulinyi Sándor – WESZTA-T  

  13.45 – 14.15 Meranie vlhkosti sypkých látok v 
priemyselných podmienkach

Predstavenie princípu a spôsobu riešenia pre rôzne 
druhy materiálov a realizovaných aplikácií v rôznych 
odvetviach priemyslu.

Ing. Jarmil Bukovský – JSP, s.r.o.

  14.15 Diskusia a záver konferencie
Na záver sa uskutoční vylosovanie hodnotných cien pre 
účastníkov konferencie.

  8.00 – 9.00 Registrácia účastníkov,
výstavka, raňajky

  9.00 – 9.10 Zahájenie a úvod konferencie
Úvod konferencie a jej ciele, predstavenie partnerov, 
organizácia a priebeh konferencie, krátka informácia 
o zmenách a novinkách vo fi rme JSP.

Ing. Peter Horňák – JSP Slovakia s.r.o.

  9.10 – 9.50 Ucelené riešenie systému chemickej 
analýzy vody a pary JSP

Ucelené riešenie je výhodné z mnohých hľadísk, tak pre 
inžinierske organizácie pripravujúce základný aj vyko-
návací  projekt, tak pre realizačné organizácie pri stavbe 
alebo rekonštrukcii energetických zdrojov. Predstavíme 
niektoré z nich.

Ing. Miroslav Horký – JSP, s.r.o.

  9.50 – 10.20 Systémové riešenie detekcie 
uhľovodík a ropných látok

Výhody, nevýhody a možnosti najmodernejších detekč-
ných systémov, skúseností z praktických aplikácií.  

Ing. Jarmil Bukovský – JSP, s.r.o.

  10.20 – 10.40 Prestávka – co� ee break

  10.40 – 11.10 Panely pre automatickú úpravu 
vzoriek pary nebo vody

Kvalitná analýza začína spoľahlivou a správnou prípra-
vou vzorky odobraného média. Predstavíme systém pre 
redukciu teploty a tlaku média.

Ing. Peter Horňák – JSP Slovakia s.r.o.

VÁŽENÁ PANI, VÁŽENÝ PÁN,

PROGRAM KONFERENCIE 

dovoľujeme si Vás pozvať na 6. ročník odbornej 
konferencie s názvom „Nové trendy v odbo-
re merania a  regulácie“, ktorú organizujeme 
v spolupráci s našim partnerom, spoločnosťou 
WESZTA-T Industrial and Commercial Ltd. Me-
diálni partneri konferencie sú časopisy ATP Jour-
nal a AUTOMA.

Rýchly rozvoj nových technológií so sebou priná-
ša stále väčšie požiadavky na meranie a následné 
riadenie výrobných procesov. Význam presnosti, 
kvality a hlavne spoľahlivosti merania a funkčnej 
bezpečnosti naďalej rastie. 

Tento ročník je venovaný moderným systé-
mom analýzy vody a pary.

Témy prednášok sú:

• Ucelené riešenie systému chemickej analýzy 
vody a pary JSP

• Systémy riešenia detekcie uhľovodíkov a rop-
ných látok

• Panely pre automatickú úpravu vzoriek pary 
alebo vody

• Defi nícia online analytického minima a analy-
tického štandardu pre parovodné okruhy

• Meranie a vyhodnotenie výšky hladiny pre 
colné účely

• Meranie vlhkosti sypkých látok v priemysel-
ných podmienkach

Veríme, že tohtoročný už šiesty ročník odbornej 
konferencie, nadviaže na úspešné predchádza-
júce konferencie. Kladie si rovnaký cieľ – vytvoriť 
odbornú platformu pre stretávanie užívateľov 
meracej a regulačnej techniky s výrobcami, do-
dávateľmi, projektantmi, vedeckými pracovníkmi 
a ďalšími odborníkmi, kde budeme nielen jed-
nostranne odovzdávať najnovšie poznatky, ale aj 
diskutovať o problémoch a vzájomne si vymieňať 
skúsenosti.

Počas doby konania konferencie bude v priľahlých 
priestoroch prebiehať výstavka, ukážka prístrojov 
a  technológií popredných českých aj svetových 
výrobcov z hlavných oblastí merania a regulácie 
a workshop s technikmi, kde Vám radi zodpovie-
me Vaše odborné otázky a pomôžeme s riešením 
problémov v danej oblasti.

Už od rána a v priebehu celého dňa je pre vás pri-
pravené občerstvenie. 

Všetkých Vás srdečne pozývame
a tešíme sa na Vašu účasť. 

Tým skupiny JSP

2017

(Zmena programu vyhradená!)

SPRIEVODNÉ AKCIE 

Nové technológie, workshop a diskusné fórum Počas doby konania konferencie bude v priľahlých priesto-
roch prebiehať výstavka a ukážka prístrojov a technológií popredných českých aj svetových výrobcov z hlavných 
oblastí merania a regulácie a workshop s technikmi, kde Vám radi zodpovieme Vaše odborné otázky a pomôže-
me s riešením problémov v danej oblasti.
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Z organizačných dôvodov prosíme o včasnú registráciu.
Uzávierka prihlášok je 28. 8. 2017 pre 1. termín a 26. 9. 2017 pre 2. termín!
Účastníci zaregistrovaní do uzávierky dostanú zborník akcie.

www.jsp.sk

ORGANIZAČNÉ INFORMÁCIE

Téma konferencie: Moderné systémy analýzy vody a pary
Termíny konania: 1. termín 5. 9. 2017 Senec
 2. termín 5. 10. 2017 Košice
Miesta konania: Hotel Senec, Slnečné jazerá - Sever 2572, 903 01  Senec
 Hotel Košice, Moldavská cesta II. 51/2414, 040 11  Košice
Usporiadateľ: JSP, s. r. o. – Meranie a regulácia, Raisova 547, 506 01  Jičín
 JSP Slovakia s. r. o., Karloveská 63, 841 04  Bratislava
Partneri konferencie: WESZTA-T Industrial and Commercial Ltd.
Mediálny partneri: Časopisy ATP Journal a AUTOMA
Občerstvenie: Zaistené formou rautu
Parkovanie: Parkovisko Hotela Senec + Parkovisko Aquaparku Senec
 Parkovisko Hotela Košice + Parkovisko obchodného centra OPTIMA 
Registrácia: www.jsp.sk/konferencia alebo priamo v JSP Slovakia s. r. o.
 konferencia@jsp.sk, tel.: 260 301 080, fax: 260 301 089

2017

Z organizačných dôvodov prosíme o včasnú registráciu.

2. termín
5. 10. 2017 (Štv)
Hotel Košice
48 ° 4 1 ‘ 5 1 . 3 2 0 “ N 
2 1 ° 1 4 ‘ 9 . 2 6 5 “ E

1. termín
5. 9. 2017 (Ut)
Hotel Senec
48 ° 1 3 ‘1 3 . 7 2 8 “N
17 ° 2 4 ‘ 5 8 . 5 3 6 “ E

Senec

Košice
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ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA

Nové trendy v odbore merania a regulácie:
Moderné systémy analýzy vody a pary

Registrovať sa môžete tiež na www.jsp.sk/konferencia, telefonicky 0260 301 080,

e-mailem konferencia@jsp.sk alebo priamo v JSP Slovakia.

Prihlášku tiež môžete skopírovať pre svojich kolegov!

Z organizačných dôvodov však prosíme o včasnú registráciu.

Uzávierka prihlášok je 28. 8. 2017 pre 1. termín
a 26. 9. 2017 pre 2. termín!
Účastníci zaregistrovaní do uzávierky dostanú zborník akcie.

Zaškrtnite termín a vyplňte, prosím, paličkovým písmom. Prihlášku môžete poslať na e-mail 

konferencia@jsp.sk alebo odfaxujte na číslo 0260 301 089. V prípade, že prihlášku 

budete zasielať poštou, smerujte ju na adresu:

JSP Slovakia s.r.o., Karloveská 63, 841 04 Bratislava

titul: meno: priezvisko:

� rma:

telefón:

funkcia (pozícia):

e-mail:

Slnečné jazerá - Sever 2572, 903 01  Senec
1. termín 5. 9. 2017  |  Hotel Senec 2. termín 5. 10. 2017  |  Hotel Košice

Moldavská cesta II. 51/2414, 040 11  Košice
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