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Novinky z příprav veletrhu IDET 2015
Ve dnech 19. – 21. května 2015 se bude na brněnském výstavišti konat
Mezinárodní veletrh obranné a bezpečnostní techniky IDET, který je
tradičně významnou přehlídkou obranných a bezpečnostních technologií ve
střední Evropě se silnou mezinárodní účastí vystavovatelů a odborných
návštěvníků.
Třináctý ročník se bude konat společně s 17. mezinárodním veletrhem
požární techniky a služeb PYROS, Mezinárodním veletrhem bezpečnostní
techniky a služeb ISET a 12. mezinárodním veletrhem prostředků osobní
oc hrany, bezpečnosti práce a pracovního prostředí INTERPROTEC. Spojení
takto specializovaných výstavních akcí nabízí jedinečnou příležitost získat
na jednom místě komplexní informace, setkat se se svými zákazníky či
dodavateli a navázat nové kontakty.

Odborný doprovodný program
Součástí veletrhu je samozřejmě také odborný doprovodný program, kde
experti na obranné a bezpečnostní technologie diskutují o aktuálních
tématech.
Zahajovací konference Security Trends se za účasti ministra obrany bude
zabývat zejména trendy, hrozbami a výzvami v oblasti bezpečnosti, novými
technologickými trendy pro bezpečnější Evropu a vědou a výzkumem jako
prostředkem pro rozvoj společnosti. Více ZDE.
Univerzita obrany Brno tradičně pořádá odborné konference CATE.
(Community-Army-Technology-Environment), která bude tentokrát tvořena
čtyřmi dílčími konferencemi. Více ZDE.
Po čtyřech letech se vracíme k terénnímu polygonu IDET Arena, který je
zajímavý zvláště pro návštěvníky. Třikrát denně na něm budou probíhat
ukázky nejen armádní, ale i hasičské a policejní techniky, bezpilotních
prostředků, ukázky zásahů apod.
Jsme rádi, že se na brněnském výstavišti představí také Ministerstvo
obrany Polska a Slovenska a také asociace obranného a bezpečnostního
průmyslu Maďarska, Polska, Rakouska a Litvy.
Společná expozice Armády ČR a Ministerstva obrany bude umístěna v
pavilonu P a na venkovní ploše mezi pavilony P a K a bude symbolicky
zobrazovat vojenskou základnu při nasazení AČR.
Dominantní expozici v pavilonu P budou mít firmy Excalibur Army a Tatra
Export a hned u vstupu určitě zaujme expozice britské společnosti BAE
Systems International.

Návštěvníci se mohou těšit na zajímavé exponáty
Návštěvníci se mohou těšit také na tradiční vystavovatele IDETu - Omnipol,
STV Group, VOP CZ, Českou zbrojovku, SVOS č i Polish Armaments Group. Z
nových vystavovatelů bychom upozornili například na francouzskou firmu
NEXTER či čínskou China National Precision Machinery. Po několika letech se
na veletrh vrací také francouzská firma Thales.
Velkou pozornost budou určitě poutat také bezpilotní prostředky, tzv.
drony. S prací svých výzkumných středisek se představí také VUT Brno a
ČVUT Praha a jednotliví vystavovatelé mohou využít IDET Arenu pro
praktické ukázky dronů v akci.
Návštěvníci se mohou těšit také na zajímavé exponáty. VOP CZ, s.p.
bude například prezentovat automatizovaný robotický pozemní systém
TAROS V2, či celosvětově unikátní systém pro kontrolu podvozků vozidel
KERBEROS 3D VISION. Nově vyvinutou řadu vysoce výkonových konektorů
představí firma TENEO 3000, s.r.o.
Novinky představí také společnost T-CZ, a.s. - půjde o multipoziční
monitorovací ADS-B systém a víceúčelový 3D radar. Firma Glomex Military
Supplies představí hned dvě novinky, a to kamuflážní barvy CAMMO PAINT
a přídavný termální modul COTM k nízkoprofilovým brýlím nočního vidění
AN/PVS-21.
Společnost ELDIS Pardubice bude prezentovat nejen své ověřené radary
RL-2000 a MSSR-1, ale také svůj nejnovější produkt – polovodič ový
přistávací radar PAR-E. Svůj stánek na IDETu bude mít také NSPA - NATO
Support Agency.
Své exponátové novinky mohou firmy přihlásit do soutěže Zlatý IDET.
Odborná porota pak vybere ty nejlepší, které budou vyhlášeny na
slavnostním zahájení první den veletrhu.
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