V Praze dne 10. září 2010
Vážené dámy, vážení pánové,
jménem nakladatelství Sdělovací technika a partnerů si Vás dovolujeme pozvat na konferenci Inteligentní digitální
domácnost, která se koná ve čtvrtek 23. září 2010 ve velkém sále vstupní haly PVA Letňany jako součást doprovodného
programu veletrhů FOR ARCH 2010 a FOR ELEKTRO 2010.
Konference se bude zabývat aktuálním trendem zahrnujícím celkovou architektonickou a technologickou koncepci našeho
domova. Inteligentní Digitální Domácnost sdružuje do jednotného systému postupně všechny funkce, aplikace a koncová
zařízení moderní domácnosti – zábavní elektroniku i ostatní domácí spotřebiče, mobilní telefony i dálková ovládání,
výpočetní techniku, zabezpečovací zařízení, systémy hospodaření s energií.
Cílem konference je informovat o moderních technologiích propojení zařízení a systémů v moderní domácnosti, jejich
dopadu na plánování a realizaci stavebních řešení a podpořit jejich implementaci v bytové výstavbě; upozornit na to, že
vysokorychlostní přístup k internetu se stává nezbytnou součástí našeho života a síťové propojení domovních a bytových
funkcí a systémů znamená velkou perspektivní flexibilitu.
Účast na konferenci Inteligentní digitální domácnost je podmíněna předchozí registrací na webových stránkách
www.stech.cz nebo na adrese konference@stech.cz. Členové Klubu Sdělovací techniky (tj. předplatitelé časopisu
Sdělovací technika), kteří se na konferenci přihlásí nejdéle do čtvrtka 16. září 2010, obdrží poštou volnou vstupenku na
veletrhy FOR ARCH 2010 a FOR ELEKTRO 2010. Při registraci prosím uvádějte Vaši korespondenční adresu a číslo Vaší
členské karty. Vstupenka bude zaslána pouze na základě uvedení těchto údajů. Více informací o členství v Klubu
Sdělovací techniky a výhodách s ním spojených naleznete na www.stech.cz.
Těšíme se na setkání s Vámi na konferenci Inteligentní digitální domácnost 2010.
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PR o g RAm
10:00 – 10:30

Registrace účastníků

10:30 – 10:40

Zahájení konference

RNDr. Petr Beneš,
Sdělovací technika, spol. s r. o.

10:40 – 11:10

Trendy v oblasti inteligentního bydlení

Ing. David Lesch, AV Media, a. s.

11:10 – 11:40

Synco living – bezdrátový systém
automatizace domácnosti

Michal Bassy,
Siemens s. r. o.

11:40 – 12:10

Inteligentní domácnost,
praktické zkušenosti, mýty a realita

Jan Průcha,
Insight Home, a. s.

12:10 – 12:30

Přestávka

12:30 – 13:00

Snadné, rychlé a ekonomické řešení
inteligentních budov

Ing. Petr Šlechta,
ENcontrol s.r.o.

13:00 – 13:30

MAS platforma – monitorování zdraví
a podpora léčby v IDD

Ing. Jiří Havlík,
Institut mikroelektronických aplikací s. r. o.

13:30 – 14:00

Zkušenosti s výukou oboru
Inteligentní budovy na ČVUT

prof. Ing. Pavel Ripka, CSc.
a doc. Ing. Petr Kašpar, CSc.,
Katedra měření ČVUT Fakulta elektrotechnická
Změny v programu vyhrazeny

Nakladatelství Sdělovací technika Vám představuje

Klub Sdělovací techniky
● předplatné časopisu Sdělovací technika
● karta člena Klubu Sdělovací techniky
● roční volný vstup na všechny konference
pořádané Sdělovací technikou na základě předložení členské karty
Klubu Sdělovací techniky
● zdarma zaslání CD sborníku z Vámi navštívené konference
● zdarma vstupenka na vybrané veletrhy v ČR
● 15 % sleva na knihy nakladatelství Sdělovací technika

Podrobnější informace a registrace členství na www.stech.cz

