ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

SEMINÁŘ „INTELIGENTNÍ BUDOVY“ ROZZÁŘIL VELETRH AMPER
Značnému zájmu odborníků i veřejnosti se těšil seminář zařazený do cyklu
SMART CITY 2014: „Inteligentní budovy – Chytrý dům, můj hrad“.
V rámci veletrhu Amper 2014 ho ve středu 19. března uspořádal stavební
magazín Skypaper. Zaplněný sál účastníků se dozvěděl novinky z oboru
inteligentních technologií od nejrenomovanějších společností. Hlavním partnerem
semináře byla společnost EATON Elektrotechnika, dalším partnerem Pardubický
perník JaJa.

V úvodu semináře byly zveřejněny čerstvé výsledky ankety Skypaperu
na diskutované téma, v níž hlasovalo na 320 respondentů. Téměř polovina
(45 %) uvedla, že v „chytrém“ domě již bydlí a bezmála 30 % o tom uvažuje.
„Tato čísla jsou pro výrobce inteligentních systémů velmi povzbuzující a jsou
jasným důkazem, že tyto technologie se stávají běžnou součástí našich
domovů,“ komentuje šéfredaktor Skypaperu Petr Bayer.
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V prvním přednášce Ing. Jaromír Pávek ze společnosti EATON
Elektrotechnika představil široké možnosti bezdrátové elektroinstalace xComfort
pro chytré domy. Místnosti vdechl život, jak názorně demonstroval činnost těchto
zařízení. Poté Prof. Ing. Petr Hájek z ČVUT Praha posluchače seznámil
s problematikou inteligentních budov v návaznosti na udržitelnou výstavbu a
upozornil, aby výrobci mysleli také na obranu proti případným výpadkům sítí.
Blok věnovaný sběrnicím KNX zahájil Ing. Jakub Horna ze společnosti
Siemens, který se zaměřil též na topologii, prostorové přístroje, aktory a ovládání
světel či žaluzií. Tematicky navázal Ing. Richard Müller z ABB s přednostmi
systémové elektrické instalace ABB i-bus KNX.

Závěrem Ing. Martin Dostoupil ze společnosti TOP EXPO CZ prezentoval již
12. ročník soutěže Český energetický a ekologický projekt (ČEEP), jehož
vypisovateli jsou Ministerstvo průmyslu a obchodu a Ministerstvo životního
prostředí a základní cíle informačního programu pro udržitelný rozvoj měst a
aglomerací SMART CITY.
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