SIMULACE BUDOV A
TECHNIKY PROST EDÍ 2004
Vážené kolegyn , kolegové,
IBPSA-CZ
(International
Building
Performance
Simulation Association - Czech Republic) ve spolupráci se
svými partnery si Vás dovoluje pozvat na konferenci
Simulace budov a techniky prost edí 2004. Je to již t etí
národní konference s mezinárodní ú astí, zam ená na
po íta ové simulace chování budov a systém techniky
prost edí, p evážn
systém
v trání, vytáp ní a
klimatizace.
Novinkou v letošním roce je rozd lení jednání konference
do dvou dn . V pond lí, 1.11.2004 bude v po íta ových
u ebnách Fakulty stavební a Fakulty strojní probíhat
workshop zam ený na vým nu zkušeností a vzájemné
konzultace uživatel
program
ESP-r, TRNSYS,
FLOVENT a FLUENT. V úterý 2.11. bude již standardní
jednání konference formou prezentací p ísp vk
a
uskute ní se též zasedání valného shromážd ní IBPSA-CZ.
V íme, že toto rozší ení konference o workshop p ivítají
všichni aktivní uživatelé, od za ínajících po zkušené, jako
prostoru pro neformální vým nu názor a zkušeností.
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TÉMATA KONFERENCE
Konference je zam ena na uplatn ní po íta ových
simulací budov a za ízení techniky prost edí v t chto
oblastech:
• Po íta ové simulace energetických bilancí budov a
energetických systém
•
ešení nestandardních stavebních prvk budov
• Simulace netradi ních zdroj energie
• Optimalizace provozní regulace vytáp ní, v trání a
klimatizace budov
• Analýza vlivu úsporných opat ení na energetickou
bilanci v rámci energetických audit
• Modelování vnit ního prost edí budov
• Využití CFD pro modelování proud ní
• Projektování energetických systém budov využitím
simulací

P IHLÁŠKA P ÍSP VKU SBTP 2004
Máte-li zájem o plánovanou konferenci „Simulace
budov a techniky prost edí 2004“ a chcete-li se jí
zú astnit s vlastním p ísp vkem, vypl te formulá
uvedený níže a zašlete jej spolu s abstraktem p ísp vku
na adresu konference.
Pokud m žete,využijte e-mail.
Jméno
P íjmení
Tituly
Adresa

REGISTRA NÍ POPLATKY
Vložné na konferenci SBTP 04:

1200 K

Registra ní poplatek zahrnuje ú ast na konferenci (v etn
workshopu) a sborník.
Poplatek uhra te na konto Spole nosti pro techniku
prost edí u Komer ní banky v Praze,
íslo ú tu 43837011/0100,
variabilní symbol 203 00 12
I O 499978
DI CZ 00499978
Spole nost pro techniku prost edí je plátcem DPH.
KALENDÁ
Abstrakt do :
Vyrozum ní o p ijetí:
Definitivní p ísp vek do :
Datum konání konference:
Workshop
Prezentace p ísp vk ,
jednání IBPSA-CZ

Telefon
Fax
E-mail

Spoluauto i

Název p ísp vku
30. ervna 2004
30. ervence 2004
30. zá í 2004
1.listopad 14:00 - 17:00
2.listopad 9:00 – 17:00

Mám zájem se zú astnit workshopu 1.11.2004
ano - ne

Spole nost pro
techniku prost edí
Novotného lávka 5
116 68 Praha 1

Z

HOMEPAGE KONFERENCE
Aktuální informace naleznete na :
http://tzb.fsv.cvut.cz/ibpsa
MÍSTO KONÁNÍ
Areál VUT v Praze
Budova Fakulty stavební
Thákurova 7
Budova Fakulty strojní
Technická 4
Praha 6 – Dejvice
ABSTRAKT
Abstrakt zašlete, prosím, e-mailem nebo faxem na
sekretariát konference. Abstrakt bude obsahovat:
• název p ísp vku, jméno autora (- )
• pracovišt , kontaktní adresu
• vlastní text abstraktu (p ibližn 100 slov).
V p ípad , že máte zájem prezentovat p ísp vek jako
poster uve te to v poznámce.

ORGANIZA NÍ

ZAJIŠT NÍ a SEKRETARIÁT

KONFERENCE

Spole nost pro techniku prost edí
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
tel: 221082353, fax: 221082201
e-mail: stp_set@vol.cz
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si Vás dovolují pozvat na konferenci
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