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„SRI 100 %“  CHYTRÉ BUDOVY S TÉMĚŘ NULOVOU
SPOTŘEBOU ENERGIE A KVALITNÍM VNITŘNÍM PROSTŘEDÍM
„Vývoj současného českého stavitelství je významně ovlivněn tlakem na snižování potřeby energie na
provoz budov, který stále tvoří významné procento
užití vyrobeného tepla a elektřiny. Poslední evropská směrnice o energetické náročnosti budov (EPBD3) z roku 2018 potvrdila, že i nadále je
nutno hledat způsoby, jak snížit spotřebu energie
v budovách a nově klade důraz na kvalitu vnitřního prostředí – tepelný komfort, kvalitu vzduchu,
vizuální komfort a celkově zdravé vnitřní prostředí.
Tento tlak se v roce 2020 promítne již do všech
nových budov, které musí ze zákona splňovat
podmínky pro takzvané budovy s téměř nulovou
spotřebou energie“.
Prof. Ing. Karel Kabele, CSc.

POŽADAVKY NA BUDOVU:
navržena tak, aby budova byla co nejlépe chráněna proti negativnímu působení klimatu
zvolena sofistikovaná technická zařízení pro vytápění, větrání, klimatizaci, osvětlení a přípravu teplé vody,
která musí dokázat cíleně dodat správné množství a formu energie potřebné pro zajištění požadovaného
stavu vnitřního prostředí
volba odpovídajících řídicích systémů

INDIKÁTOR „PŘIPRAVENOSTI BUDOVY NA CHYTRÁ ŘEŠENÍ“
SMART READINESS INDICATOR SRI
Tento indikátor vyjadřuje míru vybavenosti a připravenosti budovy na chytrá řešení. Prezentuje informaci
o tom, jak budova dokáže reagovat na změny v distribuci energie a současně jak dokáže reagovat na
požadavky uživatelů z hlediska možnosti individuálního ovládání teploty, kvality vzduchu, osvětlení
a dalších technologií zajišťujících provoz budov.

www.aquatherm-praha.com

SRI 100 % PŘI VELETRHU AQUATHERM PRAHA 2020
Aquatherm Praha 2020 v rámci projektu „SRI 100 %“ přináší možnost získat
na jednom místě informace o současném stavu a dostupnosti špičkových technologií
a řešení pro chytré budovy s téměř nulovou spotřebou energie a kvalitním vnitřním
prostředím.
garant projektu: prof. Ing. Karel Kabele, CSc., vedoucí katedry Technických zařízení budov na Fakultě stavební ČVUT v Praze
termín:

3. – 6. 3. 2020

HLAVNÍ TÉMATA DOPROVODNÉHO PROGRAMU:
komplexní řešení technických systémů v budovách s téměř nulovou spotřebou energie
obnovitelné a tradiční zdroje tepla a chladu
místní výroba a akumulace elektrické energie
řídicí systémy chytrých budov
aplikace IoT v budovách
kvalita vnitřního prostředí a její měření a hodnocení
energetická náročnost budov – průkaz a realita
uvádění do provozu (commissioning) a provozování chytrých budov
indikátor připravenosti budovy na chytrá řešení (SRI)
využití BIM pro energetickou a environmentální analýzu a provozování budov
aktuální legislativa
KONCEPCE PROGRAMU:
úterý, čtvrtek – zaměřeno na projektanty
středa, pátek – zaměřeno na montážní firmy
URČENO PRO:
developery smart a nízkoenergetických budov
dodavatele a vývojáře chytrých technologií
výrobce elektřiny a tepla – solární FV a FT, bateriová úložiště, mikrokogenerační jednotky
dodavatelé systémů TZB
dodavatelé/školitelé SW
dodavatelé měřicí techniky pro kvalitu vnitřního prostředí
NABÍZÍME:
komerční prezentace v rámci individuální expozice
komerčního vstup v rámci doprovodného programu
mediální prostor v rámci vlastních marketingových a PR aktivit
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„SRI 100 %“  CHYTRÉ BUDOVY S TÉMĚŘ NULOVOU
SPOTŘEBOU ENERGIE A KVALITNÍM VNITŘNÍM PROSTŘEDÍM
CENÍK PREZENTACE

I. Komerční prezentace v podobě „check pointu“
pozn. určeno pro prezentující společnosti/partnery SRI 100 % jako informační stánek během konání 4-denního programu
veletrhu
6 m2

20 000 Kč

9 m2

30 000 Kč

12 m2
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II. Komerční vstup v rámci doprovodného programu
15 minutový vstup

20 000 Kč

pozn. v případě vícečetných vstupů bude cena stanovena individuálně

III. Pro účastníky doprovodného programu z řad vystavovatelů, účastníků prostřednictvím check pointů,
partnerů SRI 100 % budou pro účely komunikace s návštěvníky, uvedení novinek, uvedení obsahů prezentací,
PR články apod. k dispozici:
oficiální webové stránky veletrhu
newslettery zasílané 3× před veletrhem – 16 000 respondentů
Aquatherm Times – 3 čísla září 2019 – únor 2020 – 25 000 respondentů
Individuální pozvánky na expozice/check pointy na předem vyprofilovanou skupinu návštěvníků z databáze registrovaných
návštěvníků 2014 – 2018
Uvedené ceny neobsahují DPH.
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