Konference společnosti Schrack Technik a Zeppelin CZ
TOMBOLA
Součástí večera je i losování tomboly o hodnotné ceny. Jedinou podmínkou zákonem
je vyplnění dotazníku a jeho vhození do slosovacího boxu (rozvaděče).

„Připravme se na

“
BLACKOUT

Mobilní telefon
Cat® S30

Dárkový koš

Hodinky Cat®

Smart Fitness
náramek

Technický model motoru
Cat® CG260-16

Kapesní nůž Victorinox

INFORMACE
V průběhu večera rádi zodpovíme veškeré vaše dotazy. Obraťte se na hostesky, u kterých jste prováděli registraci
nebo na paní Elišku Kačerovou na telefonním čísle +420 702 035 249.

www.zeppelin.cz
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ÚVOD
Závislost na elektrické energii spoluurčuje charakter dnešní společnosti. Výpadky elektřiny, někdy známé také pod anglickým

PŘEDNÁŠEJÍCÍ

názvem „blackout“, proto představují závažný problém, na který je potřeba dopředu se připravit. A právě tato konference se věnuje
tomu, jak neočekávané výpadky elektřiny řešit v praxi a jak jim předcházet.

prof. Ing. Stanislav Rusek, CSc.,

doc. Ing. Pavel Mindl, CSc.,

O SPOLEČNOSTI SCHRACK TECHNIK
Skupina Schrack Technik je špičkovým odborníkem v oblasti klíčových technologií. Specializuje se na produkty a řešení v oblasti energetických a datových sítí
a rozvodů. Koncern, jehož sídlo je v Rakousku, má na trzích ve střední Evropě silnou síť dceřiných společností. Centrála firmy Schrack Technik GmbH je ve Vídni.
Společnost nabízí svým zákazníkům kompletní produktový program pro bezpečné, komfortní a hospodárné využití a rozvod energie. Od doby převzetí firmy Highspeed Cabling se společnost Schrack Technik specializuje také na produkty a řešení v oblasti datové techniky.
Portfolio produktů zahrnuje několik klíčových pilířů: energie, průmysl, budovy, zařízení, data, kabely, svítidla a fotovoltaické aplikace. Firma nabízí široký sortiment
produktů pro průmysl, budovy, dále se pak zaměřujeme na skříňové rozvaděče, relé, jističe, ale také na nouzové osvětlení a datové produkty. Společnost Schrack
Technik je tedy jednou z mála firem, které svým portfoliem pokrývají celou škálu produktů v oboru elektroinstalace a datové techniky. Ve strategicky důležitých
tržních oblastech, jako jsou např. spínací přístroje, jističe a proudové chrániče, datové technologie, nouzové osvětlení a relé, má společnost Schrack Technik vedoucí postavení na trhu. Svoji kvalitu produktů dokazuje i v úsporných řešeních.

Ing. Tomáš Jedlička
Ing. Marek Zacios
Ing. Karel Kuchta, CSc.,

Ing. Tomáš Váňa
Petr Grünthal

O SPOLEČNOSTI ZEPPELIN CZ
Ing. Jiří Šotola

Společnost Zeppelin CZ s.r.o. je výhradním prodejcem stavebních, zemních, zemědělských a důlních strojů značky Cat® v České republice, dále motorů a energetických zařízení Cat®. Společnost zajišťuje jak prodej nových a použitých strojů, tak komplexní poprodejní služby. V rámci Půjčovny strojů pronajímá Zeppelin CZ
svým zákazníkům stroje a zařízení pro stavebnictví, zemědělství, dopravu, průmysl i řemeslnou výrobu.
Divize Energetické systémy společnosti Zeppelin CZ je zkušeným dodavatelem systémových řešení a technologií v oblasti pohonných systémů a energetického zabezpečení. Je výhradním prodejcem naftových a plynových motorů amerického výrobce Caterpillar v České republice. Disponuje špičkovým servisním zázemím i vlastním
vývojovým centrem. Její doménou je poskytování komplexních řešení zákazníkům – od návrhu, vývoje, prodeje a instalace zařízení až po záruční a pozáruční servis.

TÉMATA PŘEDNÁŠEK
Připravme se na blackout – Prof. Ing. Stanislav Rusek, CSc. (VŠB-TU Ostrava)
Představení Zeppelin CZ – Energetické systémy – Tomáš Jedlička (Zeppelin CZ)
Představení společnosti Schrack Technik – Ing. Marek Zacios (Schrack Technik)
Architektura záložních energocenter Zeppelin CZ - Karel Kuchta (Zeppelin CZ)
Black Start v praxi (komentované video ze zkoušek Veolia Přerov/Olomouc)
Nové trendy v nouzovém osvětlení – Ing. Tomáš Váňa a Jakub Drbohlav (Schrack Technik)
Novinky v dodavatelském programu a Servisní programy Zeppelin CZ – Karel Kuchta a Petr Grünthal (Zeppelin CZ)
Nezastupitelná úloha záložních zdrojů UPS při blackoutu – Ing. Jiří Šotola (Schrack Technik)
Přechodné děje v síti NN vyvolané perspektivními světelnými zdroji – doc. Ing. Pavel Mindl, CSc. (FEL ČVUT Praha)

Jakub Drbohlav

je vedoucím katedry elektroenergetiky na VŠB - TU Ostrava, předtím působil v ČEZ, a.s., kde zodpovídal za
rozvoj distribučních energetických sítí v Moravskoslezském kraji. Je autorem řady odborných publikací z oboru
spolehlivosti v elektroenergetice.
působí na elektrotechnické fakultě ČVUT v Praze. Oblastí jeho profesního zájmu jsou diagnostika a zkoušení
spínacích a ochranných přístrojů nízkého napětí, elektromagnetická kompatibilita a automobilová elektrotechnika
a elektronika se zaměřením na elektrické a hybridní pohony. V současné době je vedoucím pracovního týmu
Centra výzkumu udržitelné mobility a Centra kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka, působících
v rámci ČVUT v Praze.
je ředitelem divize Energetické systémy společnosti Zeppelin CZ. Energetice se v minulosti věnoval také ve
společnosti GE Digital Energy, kde zastával pozici obchodního ředitele pro země EE/CIS.
je od roku 1998 ředitelem a zároveň jednatelem největší dceřiné společnosti rakouského koncernu Schrack Technik v České republice. Od roku 2005 je spolu s ostatními jednateli spoluvlastníkem firmy Schrack Technik GmbH.
pracuje v oboru zabezpečeného napájení 20 let, od roku 2002 ve společnosti Zeppelin CZ. Zodpovídá za rozvoj
prodeje energetických systémů a uvádění nových řešení na trh. Specializuje se na řešení provozní spolehlivosti
záložních energetických systémů.
je činný v oblasti světelné techniky v rámci produktového managementu Schrack Technik Česká republika.
Věnuje se návrhům řešení a projekční podpoře v instalacích běžného i nouzového osvětlení.
se podílí na rozvoji Servisních programů a služeb divize Energetické systémy ve společnosti Zeppelin CZ. Zkušenosti
v oblasti servisu získával během své pracovní kariery v oblasti automotive, jak z pozice technika, tak i jako specialista
Product Support. Nyní se plně věnuje rozvoji servisních služeb na instalacích zařízení Caterpillar od firmy Zeppelin CZ.
je produktovým a projektovým managerem divize záložních zdrojů společnosti Schrack Technik spol. s r.o.
V oboru záložních zdrojů působí 18 let a jeho rukama prošly stovky úspěšných instalací záložních zdrojů od fáze
konzultací a projektů až po fázi realizace.
je obchodním technikem společnosti Schrack Technik spol. s r.o. Je odborníkem v oblasti systémů nouzového osvětlení a centrálních bateriových systémů. Má za sebou mnoho úspěšně dokončených projektů v této produktové oblasti.

PROGRAM
14.30
15.30

Registrace
Zahájení

BLOK PŘEDNÁŠEK:
15.30
16.00
16.15
16.30
16.45
17:00
17:30
17.45
18:00

Připravme se na blackout! – Prof. Ing. Stanislav Rusek, CSc.
Představení divize Energetické systémy společnosti Zeppelin CZ – Ing. Tomáš Jedlička
Představení společnosti Schrack Technik – Ing. Marek Zacios
Architektura záložních energocenter Zeppelin CZ – Ing. Karel Kuchta, CSc.
Black Start v praxi – komentované video
Nové trendy v nouzovém osvětlení – Ing. Tomáš Váňa a Jakub Drbohlav
Novinky v dodavatelském programu a Servisní programy Zeppelin CZ – Ing. Karel Kuchta, CSc. a Petr Grünthal
Nezastupitelná úloha záložních zdrojů UPS při Blackoutu – Ing. Jiří Šotola
Přechodné děje v síti NN vyvolané perspektivními světelnými zdroji – doc. Ing. Pavel Mindl, CSc.

VEČERNÍ PROGRAM:
18:30
19:00
19:30
21:00

Otevření rautu
Umělecká akrobacie na hedvábí v podání skupiny ArteLevite
Losování tomboly
Zakončení večerního programu
Společnosti Zeppelin CZ a Schrack Technik si vyhrazují právo na změnu programu.

