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Ve dnech 15. až 17. dubna 2014 se v králo-
véhradeckém Kongresovém centru Aldis usku-
teční již dvacátý ročník největší výstavy z oboru 
teplárenství a energetiky s názvem Teplárenské 
dny 2014. Teplárenské dny v Hradci Králové 
navazují na úspěšné předchozí ročníky, kte-
ré se konaly v Brně, Praze, Ostravě a v Plzni. 

„Akce je zaměřena velmi široce, od suro-
vin, přes výrobu a distribuci tepla až po po-
slední kohoutek u radiátoru českých domác-
ností. Všichni si zde najdou svá témata. Mezi 
tradiční účastníky patří nejen zástupci energe-
tických společností, ale i odborná a laická ve-
řejnost, která má zájem o informace z těchto 

Představitelé teplárenského  
průmyslu se sjedou  
do Hradce Králové

oborů,“ popisuje obsah akce jednatelka pořa-
datelské agentury Adéla Trávníčková.

Výstava je neustále rozšiřována o nové 
obory a širší je i nabídka pro odborné účastní-
ky. Ti nejenže mohou zhlédnout výstavu tep-
lárenských technologií a novinek, ale v rám-
ci doprovodného programu mohou i navštívit 

různé workshopy a konfe-
rence z oblasti energeti-
ky, teplárenství, plynáren-
ství, výroby chladu, elek-
troenergetiky a podnikové 
ekologie. Najdou zde např. 
témata ochrany životního 
prostředí, problematiku 
energetických zdrojů nebo 
informace o nejnovějších 
normách v této oblasti.

V loňském roce měli ná-
vštěvníci možnost zhlédnout 
novinky od desítek vystavo-
vatelů. „Poslední ročník svou 
návštěvností předčil všech-
na očekávání a hravě pora-
zil předchozí ročníky. Sjela 
se odborná i laická veřejnost 

nejen z celé České republiky, ale i z okolních 
států. Teplárenství má v Česku velmi důleži-
tou tradici i historii,“ uzavřela Adéla Trávníč-
ková. Více informací zájemci najdou na adrese  
www.teplarenske-dny.cz.

Markéta Fixová, Parexpo

Obr. 1. Kongresové centrum Aldis v Hradci Králové

krátké zprávy 

  Protokol IQRF DPA 
byl oceněn na veletrhu 
Embedded World 
v Norimberku

Jedna z cen Embedded Award 2014, udě-
lovaných na veletrhu Embedded World v No-
rimberku, letos zamířila do Jičína k firmě 
Microrisc. Cena Embedded Award je udělová-
na v oblastech hardwaru, softwaru a vývojo-
vých nástrojů a vyzdvihuje unikátní a pokro-
kové vývojové projekty. V kategorii software 
se letos na třetím místě umístil protokol Di-
rect Peripheral Access (DPA), který je součás-
tí bezdrátové komunikační platformy IQRF®. 

Komplexní vývojová platforma IQRF 
je založena na modulech transceiverů, kte-

ré lze snadno integrovat do elektronických 
produktů – jednoduše zasunutím do konek-
toru SIM nebo přímým zapájením na desku 
výrobku. Moduly jsou vybaveny operačním 
systémem, který zajišťuje komunikaci na fy-
zické úrovni i komunikaci v bezdrátové síti. 
Díky jednoduchému protokolu DPA se na-
víc každý transceiver stává modulem říze-
ným daty, který již není nutné programo-
vat. Nový elektronický produkt využívající 
pokročilé síťové funkce tak může být uve-
den na trh během několika týdnů. Protokol 
DPA současně zabezpečuje plnou kompa-
tibilitu všech produktů, které ho využívají. 

Platforma IQRF umožňuje zákazníkům, 
výrobcům elektroniky, velmi rychle a fi-
nančně nenáročně inovovat jejich součas-
né výrobky doplněním o bezdrátovou ko-
munikaci. (Bk)


