
Společnosti Schrack Technik a Zeppelin CZ vás srdečně zvou na konferenci:

Dne 21. 9. 2016 od 15.30 do 18.30 hodin

Sál ZENIT v hotelu   
Clarion Congress Hotel Praha
Freyova 33
190 00 Praha

Po skončení oficiální části programu bude otevřen bohatý 
raut, při kterém je možné si neformálně pohovořit s účastníky 
konference včetně zástupců pořádajících společností.

Od 19.00 hodin se můžete těšit na  
vystoupení akrobatů na hedvábí.

Účast na konferenci je zcela zdarma, svou účast potvrďte, 
 prosím, do 19. 9. 2016 na registračním webu konference 
http://www.schrack.cz/pripravme-se-na-blackout-2016/.

www.zeppelin.cz

Podrobné informace vám budou zaslány na e-mail použitý při registraci, 
popřípadě se obraťte na paní Elišku Kačerovou na e-mailové adrese  
e.kacerova@schrack.cz nebo na telefonním čísle +420 702 035 249.

Závislost na elektrické energii spoluurčuje charakter dnešní společnosti. Výpadky elektřiny, 
někdy známé také pod anglickým názvem „blackout“, proto představují závažný problém, 
na který je potřeba dopředu se připravit. A právě tato konference se věnuje tomu, jak ne-
očekávané výpadky elektřiny řešit v praxi a jak jim předcházet.

„Připravme se na   BLACKOUT“
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Připravme se na blackout  
prof. Ing. Stanislav Rusek, CSc. (VŠB – TU Ostrava)

Architektura záložních energocenter Zeppelin CZ  
Ing. Karel Kuchta, CSc. (Zeppelin CZ s.r.o.)

Nové trendy v nouzovém osvětlení  
Ing. Tomáš Váňa a Jakub Drbohlav (Schrack Technik spol. s r.o.)

Přechodné děje v síti NN vyvolané perspektivními světelnými zdroji  
doc. Ing. Pavel Mindl, CSc. (FEL ČVUT Praha)

Nezastupitelná úloha záložních zdrojů UPS při blackoutu 
Ing. Jiří Šotola (Schrack Technik spol. s r.o.)

Novinky v dodavatelském programu a Servisní programy Zeppelin CZ 
Karel Kuchta a Petr Grünthal (Zeppelin CZ)
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