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Veletrh FOR ELEKtRO s doprovodným programem

První	 ročník	 veletrhu	 elektrotechniky,	
osvětlovací	 techniky	 a	 zabezpečovacích	
systémů	 For	 Elektro,	 který	 se	 koná	 ve	
dnech	23.	až	27.	září	v	Pražském	veletrž-
ním	areálu	Letňany,	bude	doprovázen	také	
odborným	program.	 Jednou	z	akcí	 toho-
to	programu	bude	i	5.	ročník	konference	
s	mezinárodní	účastí	 Inteligentní	budovy	
a	telekomunikace.

Konferenci, která se uskuteční v Konfe-
renčním sále PVA Letňany 25. září, poskyt-
li záštitu Martin Říman, ministr průmyslu 

a obchodu, a Václav Havlíček, rektor ČVUT 
v Praze. Konference navazuje na 4. ročník, 
jehož zdůrazněným tématem byla bezpeč-
nost staveb, kdy ve spolupráci s Policií ČR 
byly připraveny prezentace na téma „Nová 
evropská norma k plánování městské výstav-

by a navrhování budov z pohledu 
prevence kriminality“ a „Kamero-
vý systém jako součást prevence 
kriminality“. Letošní ročník bude 
více zaměřen na prezentaci auto-
matického řízení budov. Přednáše-
jící promluví k možnostem, které 
nabízí oblast datové a hlasové ko-
munikace, integrace řídicích sys-
témů, optimalizace přizpůsobení 
řídicího systému a bezpečnost ří-
dicích systémů, včetně řízení ener-
getických zdrojů. Konference je 

určena stavebním in-
ženýrům, technikům specialistům 
a architektům, developerským spo-
lečnostem a investorům, telekomu-
nikačním společnostem a zástup-
cům firem, které nabízejí produkty 
datové infrastruktury, programova-
telné systémy integrovaného říze-
ní, protipožární systémy, bezpeč-
nostní systémy, regulační a mo-
nitorovací systémy progresivních 
energetických zdrojů, jakož i stu-
dentům stavebních fakult, elek-
trotechnických fakult a fakulty ar-
chitektury.

5. ročník konference IBT, jako 
hlavní akce odborného doprovod-

ného programu 19. mezinárodního veletrhu 
ARCH 2008 a souběžně probíhajícího vele-
trhu For Elektro, naváže na předchozí roč-
níky, které programově sledovaly rostoucí 
trend uplatnění informačních a komunikač-
ních technologií v budovách. Zvýrazněným 

tématem letošního ročníku je automatické ří-
zení budov.

„Hnací silou pro využití plně integrova-
ných systémů budov jsou jednak trvale ros-
toucí nároky na komfort, dále pak nutné 
úspory energií. Připočteme-li k tomu fakt, 
že většina lidí tráví v budovách různého typu 
přibližně 90 % svého života, úsilí o zlep-
šování vnitřního prostředí v obytných ob-
jektech je tedy přirozené. Proto je na místě 
otázka, čím má být „chytrý“ objekt vybaven, 
aby splňoval tyto rostoucí nároky,“ říká or-
ganizační garant akce Zdeněk Vacík.
Další informace mohou zájemci získat na 
adrese:
ABF, a. s.
Mimoňská 645
190 00 Praha 9
tel.: 222 291 130, 222 891 130
fax: 225 291 198–9
e-mail: forarch@abf.cz
http://www.abf.cz

Mgr. Markéta Macounová, ABF, a. s.

Předplatné časopisu pro rok 2009 s 50% veletržní slevou

Oktagon, s. r. o., dceřiná společnost vydavatelství FCC Public ve Slovenské republice, 
zve srdečně všechny příznivce elektrotechniky, automatizační techniky a příbuzných oborů 
k reprezentačnímu stánku na veletrhu EloSys, kde bude 15.10. 2008 v 11:00 
nultým číslem představen nový slovenský elektrotechnický časopis
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stánek č. 172
hala 10


